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Celkové hodnocení (slovně) 

Vláda krále Václava IV. bývala ve starší historiografii povětšinou hodnocena negativně. Do určité míry 

nespravedlivý odsudek panovníka je dnes již překonán s poukazem na velmi komplikovanou dobu, v 

níž král vládl. I přes to patří Václav IV. stále k rozporuplně hodnoceným postavám českých dějin. 

Bakalářská práce Markéty Pomijové se věnuje obrazu krále Václava IV. ve vybraných narativních 

pramenech 14. – 16. století. Vychází z předpokladu, že právě kronikáři měli zásadní podíl na formování 

obrazu krále v pozdější historiografii, ale také v umění např. v krásné literatuře. 

Práci tvoří dvě základní části, část historická a část analytická. V historické části, která má ráz 

kompilace, autorka prokázala poměrně dobrou orientaci v odborné literatuře. I tak se místy nevyhnula 

zjednodušení či zkreslení popisovaných událostí.  

Pro následnou analýzu narativních pramenů zvolila především kroniky české provenience, kroniku 

Beneše Krabice z Weitmile, Husitskou kroniku Vavřince z Březové, Spravovnu Pavla Žídka a Staré 

letopisy české. Ze zahraničních autorů věnovala pozornost Piccolominiho Historii české. Z narativních 

pramenů 16. století zařadila autorka do práce de facto jen jeden, který měl ovšem lví podíl na pozdějším 

zobrazování krále Václava, Kroniku českou Václava Hájka z Libočan.    

Kronikářské pasáže mají jasnou strukturu, věnují se stručně samotnému kronikáři, okolnostem vzniku 

díla, následně citují a rozebírají pasáže, které se vztahují ke králi Václavu IV. Upozorňují rovněž na 

chyby či omyly kronikářů, přejímání pasáží z jiných pramenů atd. Přínosný, nicméně trochu stručný, 

je pokus o komparaci rozebraných děl v závěru. 

Práce je po jazykové stránce velmi čtivá, psaná kultivovaným jazykem, avšak s občasnými 

gramatickými chybami. Formální stránky práce jsou v pořádku.  

Oceňuji, že autorka svůj původní záměr psát o obrazu krále Václava IV. v krásné literatuře 19. století 

opustila a zaměřila se nejprve na středověké prameny. V případné diplomové práci by na téma mohla 

navázat a s dobrou znalostí “prvního života” sledovat “život druhý”. 
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