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Problematika a cíl práce jsou zformulovány a odpovídají 

zadání a názvu práce. 

x    

Metody využité autorem jsou adekvátní vzhledem k cíli 

práce a tématu. 

x    

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 odpovídá zadání). 

x    

 

Celkové hodnocení (slovně) 

 

Práce Kateřiny Hodkové o dvou historických románech známé autorky Jarmily Loukotkové je 

velmi dobře vypracovaná ve všech směrech: Autorka si téma velmi dobře promyslela, 

stanovila si reálný cíl, který bylo možno na vytčeném rozsahu splnit a v závěru uvádí, kam by 

práce v případě rozšíření mohla směřovat. Z toho vyplývá i promyšlená přehledná struktura 

textu.  
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Jejím přínosem je analýza dvou románů z pohledu historicity a z tohoto pohledu bude jistě 

užitečná pro všechny, kteří se antikou nezabývají, a přesto o ní chtějí vědět něco více. 

Autorka totiž – při vší úctě k románovému žánru – uvádí i faktografii a zpřesňuje obraz 

antického světa, který Jarmila Loukotková svým čtenářům nabízí. Zná přitom antické literární 

historické prameny v českém překladu a podle něj je cituje. Přitom se nebojí vyjádřit svůj 

názor na možný skutečný děj.  

Kateřina Hodková píše navíc čtivě, zároveň však precizně formuluje své myšlenky a čtenáře 

nerozptylují ani překlepy, gramatické chyby (ty jsou opravdu řídké, občas v čárkách u 

vložených vět), slohové neobratnosti.  

 

Snad jen pár poznámek:  

Za zakladatele historického románu, o němž Kateřina Hodková píše na s. 7, je opravdu 

považován Walter Scott. Autorka správně uvádí, že navazoval na velké společenské romány 

18. století. Málo se však ví, že ho o téměř jednu generaci předběhla žena, Christiane 

Benedikte Naubertová, která až do roku 1818 vydala více než 50 historických románů a byla 

to ona, která do tohoto žánru zavedla poctivou práci s historickými prameny, strukturu 

historického románu a spojení politického dění se soukromím románových hrdinů. Byla to 

ovšem žena a po vyzrazení její identity byla její díla určena k zapomnění. Nicméně ovlivnila i 

onoho mužského „zakladatele moderního románu“.  

Dílo Tacitovo nemůžeme označit za dokument (s. 28), pro Římany byla i historická díla 

především literaturou krásnou. 

Na s. 44 označuje K. Hodková komediografa Terentia termínem „libertus“, tento terminus 

technicus se používá pouze v onomastice. Pokud není součástí jména, zní „libertinus“. 

 

Do seznamu primárních pramenů (jde pouze o prameny literární) se jí vloudily tři tituly, které 

patří do sekundární literatury (Cinger, Zemřela spisovatelka …, Mourková, Jubilantka 

Jarmila Loukotková, Mourková, Nová historická freska …). Livius nemůže být uveden pod 

svým prvním jménem, tedy LIVIUS, Titus a nikoli obráceně. Karel Svoboda není jediným 

autorem Encyklopedie antiky z roku 1973, ale vedl celý kolektiv.  

  

To vše jsou ovšem drobnosti, na kvalitě práce neubírají. 

 

 

Doporučuji k obhajobě.  
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