
Posudek oponenta na rigorózní práci: 

Vít Koula, Aleš a Petr Holičtí, dvě generace Šternberků a jejich působení na české 

politické scéně v první polovině 15. století, konzultant prof. L. Bobková, ÚČD FF UK, 

Praha 2018, 236 s. 

 

Páni ze Šternberka jsou trvalým předmětem zájmu Víta Kouly. V bakalářské práci se věnoval 

historii rodu do konce 14. století. Diplomová práce pojednala o Aleši Holickém ze 

Šternberka. Její text byl pojat do předkládané rigorózní práce a výrazně doplněn jak v partii o 

Alešovi, tak připojením partie nové, o Alešovu synu Petrovi. 

Výklad o obou příslušnících rodu je veden chronologicky, chronologii přerušuje jen 

výklad o majetku (kap. XI a XV) a úvaha o proměnách vztahů Aleše, resp. Petra k předním 

osobnostem jejich doby. V diplomní práci nebyl představen podíl Aleše na husitské revoluci. 

Proto se autor vrátil k tomuto období a doplnil analýzu Alešových aktivit v této bouřlivé době. 

Výklad o Alešovi tak dostává celkově konzistentnější podobu. 

Poctivě sestavený výklad provází protagonistu téměř den po dni jeho životem. Husitské 

války z pohledu jednoho z aktérů, to je příležitost pochopit některé zvraty v chování předních 

činitelů v Českém království. Aleš k nim bezpochyby patřil. Jeho obraty a změny spojenců, 

resp. přímo stran si nezadají se známějším Čeňkem z Vartenberka. Koulovo vyprávění a 

úvahy dávají nahlédnout do myšlení tehdejších politiků a zase o kousek víc pochopit 

charakter onoho dějinného střetu, který nazýváme husitskou revolucí. V práci je důkladně 

zpracován přehled Alešovy činnosti, jeho motivací a vysvětlení jeho pozice politické i 

ekonomického zázemí. 

Pasáž, pojednávající o Petrovi ze Šternberka, postupuje obdobně jako rozsáhlejší část 

věnovaná jeho otci Alešovi: chronologický výklad o jeho životě, vztahy s otcem, s Hynkem 

Ptáčkem a Jiřím z Poděbrad, a konečně jeho majetkové poměry. Petr prošel obdobným 

konfesním vývojem jako jeho otec, takže byl vychován v katolické víře, ale následoval otce 

při jeho konverzi. Petrovi mohlo být v tu chvíli kolem dvaceti, byl už tedy svéprávný a 

dospělý. Oba pak přilnuli ke straně podobojí a Petr zastával i dost rozhodné postoje. Vedle 

pečlivě shromážděných údajů o jeho aktivitách zaujme zajímavá autorova úvaha o vztahu otce 

a syna (s. 205-209). Díky zaměření výzkumu na otce a syna se objevují souvislosti jejich 

jednání a osudů. Nejmarkantnější je otázka vzájemného ovlivnění kariéry, zvláště omezení 

možností Petra, který se nemohl uplatnit v úřadech, protože jeho otec byl stále vitální a druhý 

Šternberk z téže větve se do úřadu nemohl dostat. Byl tu i opačný problém: neklidný a 

nesaturovaný Petr se dostává do řady konfliktů a otci Alešovi kazí pověst a postavení. Autor 

dokládá na nepřímých dokladech ale i silné citové pouto mezi otcem a synem. Tyto partie 

jsou vedle poctivého shromáždění tradičních údajů o politice a majetku přidanou hodnotou, 

pokusem vnést do výkladu pohled na jednající osoby jako lidi s různými emocemi, povahami 

a motivacemi chování. 

Autor naformuloval také dostatečně obsažné závěry práce. Shrnul zde všechny části 

výkladu a vedle připomenutí základních linií působení obou protagonistů přidal i jejich 

charakterové podobizny a hodnocení jejich osobnostního profilu. 

Autor se nevyhnul některým pokleskům, které sice kazí dojem z četby, neubírají však 

práci na věcné hodnotě. Práce vychází z hluboké heuristiky, a je tudíž badatelsky přínosná. 

Potřebovala by ovšem pečlivou redakci, obsahuje gramatické chyby (špatná interpunkce; 



chybné /ne/shody příčestí) i drobné věcné chyby (bitva u Ústí 1426 nebyla III. kruciátou, 

nýbrž lokálním střetem, viz s. 50), resp. nepozornosti v užití pojmů (s. 175: roky 1435-39 

nejsou třetím decenniem, třicátá léta jsou 4. decennium; pro 40. léta 15. stol. bych psala 

Pražané, nikoli pražané; Aleš byl Zikmundův rádce, nikoli poradce; Zikmund Prahu 

ostřeloval, ne odstřeloval). 

Předimenzovaně působí poznámkový aparát, do něhož autor odkládá velké výkladové 

partie. Je to výsledek úporné snahy každé tvrzení dostatečně dokladovat, což je samo o sobě 

chvályhodné. Např. v případě Zikmundových zástav ovšem není ani tak důležité vypsat, co 

uvedl Čornej a co Kavka (neboť každý z nich z pramenných zpráv vybral k doslovnému 

uvedení to, co považoval za důležité či vhodné pro vlastní výklad), nýbrž z čeho vycházeli a 

co všechno prameny výslovně uvádějí a co je domyšleno historikem. 

Dost obsažnou bibliografii by bylo možné přeci jen doplnit např. o knihu D. Coufala o 

snaze husitů uspořádat disputaci o laickém kalichu; k Jakoubkovi z Vřesovic mohla být 

citována kniha Jana Boukala. Od Roberta Novotného je uvedena pouze jedna studie, využít 

bylo možné i další jeho práce týkající se chování šlechticů v konfesně rozdělené společnosti. 

 

Rigorózní práce Víta Kouly přináší ucelené pojednání o dvou významných osobnostech 

první poloviny 15. století z panského rodu Šternberků. Vyčerpala vydané prameny vztahující 

se k jejich činnosti a podala detailní obraz jejich usilování o využití příležitosti k uplatnění a 

obohacení. Mapuje vzestup jedné rodiny vyšší šlechty za husitské epochy. V tom je přínosem 

pro poznání dané doby a zaslouží ocenění jako zdařilá monografie. Autor má zkušenosti 

s pramennou heuristikou a zvládá interpretovat zjištěná fakta i vytvářet konsistentní obraz 

zkoumaných jevů. Doporučuji proto práci k obhajobě a s ohledem na uvedené výhrady 

navrhuji hodnocení velmi dobře. 

 

 

PhDr. Blanka Zilynská, Ph.D. 

V Praze 13. 3. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


