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Autor se opírá o relevantní prameny a literaturu. X    

Struktura práce je vyvážená a logická. x    

Zpracování vykazuje rysy originality a vlastního přínosu. X    

Práce je prosta gramatických a stylistických chyb.  X   

Práce je psána kultivovaným odborným jazykem za použití 

správné terminologie. 

 X   

Autor správně cituje. X    

Autor nic podstatného neopomenul (obsah, úvod, závěr, seznam 

pramenů použité literatury, anotace v češtině a cizím jazyce, rozsah 
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Celkové hodnocení (slovně)  
V poslední době se značně rozšířily bakalářské a diplomové práce věnované „životu po životě“, obrazům 
významných historických osobností a událostí. Studenti mívají často – bohužel mylný dojem – že zpracovat 
pozdější traktování nějakého tématu je snazší (jistě i vzhledem k paleografickým a jazykovým bariérám) než se 
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ponořit do tématu samotného a do pramenů předmoderní doby. Také Markéta Pomijová se vydala touto 
nesnadnou cestou – a musím konstatovat, že záměr se jí do značné míry podařil.  
  Po formální stránce nelze práci mnoho vytknout, až na obvyklé nešvary, jež provázejí tento typ práce, 
byť se vyskytují v menší míře. V anglickém abstraktu najdeme drobné chyby (jednou narrative, jednou narative),  
nesprávná je formulace: „the individual chronicles will focus“ – přece jde o obraz kronik, dílo autorky není 
kronikou. V předposledním řádku „kings“ by mělo být v singuláru. Mezi klíčovými slovy by měly být středníky. 
Občas vypadla kurzíva v poznámkách (s. 10), špatný font indexu (pozn. 17). Poznámkový aparát je ale jinak 
v pořádku, jen bych za rokem vydání díla uváděl tečku, nikoli čárku. Mezi čísly stran a letopočty by měla být 
pomlčka, nikoli spojovník, překlep je ve jménu Václava Flajšhanse na s. 47, ne zcela jednotné jsou zkrácené citace. 

Jazyk výkladu je vcelku kultivovaný, jen v menší míře tu najdeme překlepy (již v obsahu – „národností … 
poměry).1 Poněkud plochý výraz je „události a věci“ (s. 8); doba se „v nich“ bude odrážet, ne „na nich“ (s. 9). 
Poměrně časté jsou chyby v interpunkci – s. 9 (chybí čárka za „českého krále“), naopak na s. 37 přebývá čárka za 
větným členem „Po upevnění moci Zikmunda Lucemburského v Uhrách“. Bohužel ani autorka této práce se 
nevyvarovala hrubých pravopisných chyb („oslabení panovníkovi moci“ na s. 19),2 není správně psát 
„Francouzský král“ s velkým f, ani „Lucemburský rod“ s velkým l (s. 42). naopak „České království“ bych psal 
s velkým č. Podivná je formulace „královo sídlo bylo české“ (snad má autorka na mysli, že jeho rezidence byla 
v Čechách?) 

Struktura textu je přehledná a logická, oprávněná u prací zabývajících se „druhým životem“. Výstižný a 
vcelku kvalitní je abstrakt v češtině i angličtině; ocenil bych ovšem přílohy, jež by uvedly některé zajímavé pasáže 
jednotlivých autorů v určitém srovnání. Informaci o tom, že konfese bude mít nejzásadnější vliv na vnímání 
Václava, patří spíše do závěru než do úvodu práce. Výklad o Václavově životě je snad až příliš podrobný. 
Vzhledem k tomu, že je to nutně kompilace, která mnoho nových informací nepřináší, bylo by vhodné jej zaměřit 
právě na sporné body Václavovy vlády – takto zaujímá skoro polovinu práce, která proto vlastně do jisté míry 
neodpovídá svému názvu. Navíc se opírá především o Spěváčka jako hlavní zdroj, který ne vždy důsledně 
konfrontuje s názory různých autorů. Velmi detailní je např. výklad o zásnubách Václava IV. s Johanou Bavorskou 
a o předchozích jednáních, jenž nemá význam přímo pro výklad, spíše pro pochopení pozoruhodně pestrých 
komunikačních sítí Lucemburků; nadbytečné mi připadá i podrobné vyprávění o Václavově sesazení z římského 
trůnu. Příliš podrobné se mi jeví i medailonky některých autorů, např. Beneše Krabice z Weitmile, jehož výpověď 
o Václavovi je vlastně velmi stručná. Oceňuji naopak zařazení šesté, komparativní kapitoly. Závěr práce je 
vzhledem k jejímu rozsahu příliš stručný, autorka by měla více valorizovat svůj výzkum a závěry.  

Po věcné stránce je třeba říci, že autorka se dobře orientuje v rozsáhlé literatuře k tématu, kdy nestačí 
zohledňovat jen práce o Václavu IV., ale také o husitství a jeho kořenech. Celkem oprávněně autorka uvádí, že 
současné bádání o Václavovi ovlivňuje stále ještě biografie Jiřího Spěváčka. Pokoušela se nějak vyrovnat s dílem 
Františka Michálka Bartoše? (v jehož koncepci mimochodem Lucemburky zcela zastiňují počátky husitství). Snad 
bych více prohloubil pohled na dílo Šmahelovo a recentní publikaci Husitské století, více bych asi valorizoval práce 
I. Hlaváčka I. Hlaváčka, R. Novotného, R. Šimůnka, heuristika ale je na bakalářskou práci naprosto dostatečná.  

Přesvědčivě a přehledně vykládá i dobové evropské a středoevropské souvislosti Václavovy vlády a složitou 
situaci, přičemž se nezaměřuje jen na samotnou královu osobnost, ale i na společenské, kulturní, náboženské a 
hospodářské problémy doby. Není Piccolomini spíše autor humanistický než středověký? Doporučil bych se 
v budoucnu podívat na studie k obrazům Lucemburků u Jana Długosze a Antonia Bonfiniho. Když uvádí na s. 
13, že „osvícenskými historiky bylo prokázáno, že kronika není historicky příliš spolehlivým zdrojem“, měla by 
doplnit odkaz na literaturu či pramen (zopakováno a vysvětleno je na s. 71). 

Nepřesná je formulace na s. 18, že Václavovi IV. měla připadnout „část Horní Lužice a Budyšínsko“ – je 
to v podstatě totéž, ve Zhořelecku, druhé části Horní Lužice, totiž měl vládnout jeho bratr Jan, třetí část, Žitavsko, 
patřilo ještě přímo k Českému království.  

Na s. 20 není jasné, zda M. Pomijová myslí „autory děl“ soudobé či současné, podobně je nepřesná 
formulace na s. 22 – „král osobně vyřizoval pouze nepatrnou část“ – patrně korespondence.  

Lze hovořit již v létě 1419 o husitech? (s. 42); můžeme jednoznačně mluvit o „revolučních snahách“? Jak 
došel Petr Čornej k názoru, že byl Václav IV. impotentní až po roce 1412? Nepřesné je hovořit o „autorství 
Budyšínského rukopisu“ – spíš skladeb tohoto rukopisu.  

 
1 Podobně „Staly knih“ – na s. 10, „poledních“ místo „posledníc“ na s. 20. 
2 Podobně „spolky se dostávali“ na s. 21, „milně docházeli“ na s. 43. 
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Poněkud tezovitý je výklad o proměně dějepisectví za Václava IV., doplnil bych některé práce Marie 
Bláhové či Kutnarovy dějiny dějepisectví – nejsou v texty citovány ani jednou, což pokládám za poměrně závažný 
nedostatek u tohoto typu práce. Lze opravdu hodnocení Vavřince z Březové u příležitosti Václavovy smrti vnímat 
jednoznačně negativně? Zajímavá je kritika židovského pogromu za Václava IV. u Piccolominiho – přitom 
židovské pogromy patřily jaksi k „dobrému tónu“ středověkých dějin. 

Soudím, že není tak jednoznačné, že by „římskou jízdou Václav IV. podpořil papeže“ – s. 58; přece jen, 
případný vstup císaře do Itálie nemusel vždy být vnímán pozitivně na papežské straně. U Starých letopisů českých 
bych nemluvil o překladu, ale spíše „převodu“ do novodobé češtiny. Co znamená „husitský charakter“ letopisů?  

Ohledně metodických východisek do jisté míry lze konstatovat, že práce je interdisciplinární, byť snad 
větší pozornost by mohla být věnována teoriím o konstruování literárních obrazů. Metodické východisko: jak se 
utvářel pohled krále a jak sociopolitické a konfesní aspekty formovaly jeho obraz, je formulováno přesvědčivě. 

Byť se obrazem Václava IV. v pozdější literatuře zabývala již řada autorů, M. Pomijová jeho zobrazování 
doplňuje o detailní aspekty a také „prodlužuje“ svůj zájem i do raného novověku – v tom spatřuji hlavní přínos 
práce. Pečlivý a citlivý je i výklad o zmínkách o Václavu IV. u jednotlivých kronikářů (snad by se jen mělo zmínit, 
že autorka nutně pracovala spíše s překlady než originály a případně tyto překlady zhodnotit). Za patrně 
nejzdařilejší část práce pokládám podrobnou analýzu Václavova obrazu ve Starých letopisech českých, jíž nelze mnoho 
vytknout. 

Podněty k obhajobě: Autorka by měla vysvětlit, co to znamená „český autor“? (abstrakt) 
Jak si vysvětluje, že Václav IV. nepodporoval historiografickou práci tak výrazně jako jeho otec? Jeho 

kulturní zájmy jsou přece známé. 
Domnívá se, že Václav je v dějepisectví zastiňován Zikmundem či svými „moravskými bratranci“ 
Autorka dost jednoznačně mluví o reformaci v souvislosti s husitstvím a také o revoluci – je to relevantní? 

Nejde spíše o reformu? Užívání termínů v práci by mělo být vyjasněno. 
Soudím, že směšuje ve svém výkladu pojmy „české země“ x „Česká koruna“ a že pozornost se zaměřuje 

spíše na události v samotných Čechách a Praze, že její výklad je tedy opět poněkud bohemocentrický. 
Proč si z raně novověkých autorů vybrala právě Hájka? Jaké další by zvolila pro svůj výzkum? Mělo by 

význam prodloužit až do období barokního? Soudím také, že cenný by byl důkladný rozbor pohledu Františka 
Martina Pelcla? Nalezla by více informací u Ludolfa Zaháňského, případně u dalších „zahraničních“, „nečeských 
autorů“? Zajímavé by bylo podívat se i na Radu zvířat Smila Flašky z Pardubic, jež může být vnímána též jako 
zrcadlo královské moci na příkladě Václavově.  

Vnímá autorka rozdíl mezi pracemi J. Čechury a Jiřího Spěváčka? Zdá se mi totiž, že autorka místy poněkud 
nesystematicky směšuje výpověď prací popularizačních a odborných. 
 
Přes své výtky práci rád doporučuji k obhajobě a těším se na diskusi nad svými připomínkami. 

 

 
Datum         17. května 2021                    Podpis oponenta práce 


