
 

 

KARLOVA UNIVERZITA  
Katedra francouzského jazyka a literatury 

ODBORNÝ POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 

 

Jméno studenta: Zdeňka MRÁZKOVÁ 

Název práce: Filip Orleánský, bratr krále 

Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Jiří Jančík 

Oponent : Dr. PhDr. Renáta Listíková, MCF  

 

1.  Cíl práce    

    Autorka dodržela zadání, které si zvolila, a zpracovala téma, v němž zúročila jak své studium 

francouzštiny, tak historie. Jedná se o téma neotřelé, na pomezí mezi historií a literaturou, neboť řada 

pramenů, které o Filipovi I. Orleánském pojednávají, a z nichž autorka čerpá, je spíše rázu 

memoárového a beletristického. Nicméně autorka se literárním aspektem tématu nezabývala, přesto, 

že mýtus, který se kolem osoby bratra nejznámějšího francouzského krále, Ludvíka XIV., rozvinul, 

má nepochybně literární kořeny – pouze v Závěru tyto možnosti naznačuje. Cílem autorky práce bylo 

vykreslit osobnost Filipa I. v jeho vztahu ke královskému bratrovi na pozadí dvorských zvyklostí a 

etikety.   

2.  Zpracování obsahu  

Bakalářská práce je celkem zdařilou kompilací mnoha zdrojů, z nichž autorka čerpala, ať už 

francouzských či českých, omezuje se však na převyprávění řady jistě zajímavých episod ze života 

královské rodiny, dvora a jeho etikety. Pozornosti neušla ani dobová móda, okázalé slavnosti, popis 

zámků Versailles a Saint-Cloud. Bohužel autorka v této souvislosti zcela opomenula významný 

formativní vliv klasicismu, jehož byl královský dvůr na jedné straně tvůrcem a na straně druhé 

reprezentantem.  

Velký důraz je v práci položen na výchovu následníka trůnu a jeho bratra, jež v tomto případě stála 

na zcela opačných principech, což byla v historii francouzské královské dynastie ojedinělá situace, 

nikoliv běžné pravidlo, jak by se to z textu práce mohlo jevit. Posoudíme-li historický aspekt práce, 

musíme konstatovat, že by jí prospělo více skutečně odborných historických pramenů, které sice 

nejsou primárně věnovány Filipu Orleánskému, v tom má autorka práce pravdu, ale velmi bohatá, a 

to i soudobá literatura věnovaná Ludvíku XIV. dostatečně pojednává i o výchově a vztahu obou bratrů 

(k nedávnému tří stému výročí úmrtí Krále Slunce, vyšlo několik významných publikací – tam by se 

také autorka dozvěděla, že mnoho potomků Ludvíka XIV, nezemřelo záhadně, jak tvrdí na str. 53, 

podobně jako se Filip II. nestal Regentem za nezletilého Ludvíka XIV, viz tamtéž – což je však, jak 

předpokládáme, výraz nepozornosti).  

 

3.  Formální a jazyková úroveň  

Domnívám se, že je škoda, že autorka nenapsala práci francouzsky už vzhledem k francouzským 

pramenům, z nichž však mnoho četla v českém překladu (snad také kvůli lepší dostupnosti). Co se 

týká jazyka práce, je napsaná kultivovaným jazykem, jedná se však o vypravěčský nikoliv odborný 

styl, pravda čtivý a plynulý, poněkud připomínající styl memoárových prací citovaných v sekundární 

bibliografii. Sem tam se objeví pravopisná chyba (s. 18 „…ve stínu královi důvěry“) či vybočení 

z vazby; překlad dobového pojmu „honnête homme“ jako „čestný muž“, není šťastný, lépe by 

odpovídal význam „ušlechtilý“ či „šlechetný“ muž.  

5. Přínos práce  



 

 

 Samotné téma práce a komparace dvou diametrálně odlišných způsobů královské výchovy je téma 

neotřelé a zajímavé, lze jen litovat, že se autorka, u vědomí historických souvislostí, nezamyslela nad 

důsledky výchovy druhorozeného královského syna, které způsobily řadu problémů samotnému 

Ludvíku XIV. a měly negativní vliv i na pozdější vývoj francouzské monarchie. 

 

Otázky k obhajobě a další vyjádření, připomínky, náměty pro obhajobu práce: 
 
Opravdu dlouhá vláda Ludvíka XV. udržela, významné mezinárodní postavení Francie (str. 55-56), 
měla však nedozírné neblahé následky, proč ? 
 
 
V Praze dne 19. 5. 2018 
                                                                                             Dr. PhDr. Renáta Listíková, MCF 
                                                                                                                    oponent 


