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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    

Autor pravidelně konzultoval s vedoucím práce. X    

 
Celkové hodnocení (slovně) 
Kateřina Hodková ve svém výzkumu vycházela z perspektivy studentky oborů dějepis a český jazyk a literatura a dokázala 
z této interdisciplinarity mnoho vytěžit. Vzhledem k současné situaci, po všech stránkách obtížné, K. Hodková obhajuje až 
ve čtvrtém ročníku studia, soudím ale, že tento „odklad“ konečnému výsledku jen prospěl. Se studentkou se spolupracovalo 
dobře, konzultace, i v této „online“ době, probíhaly po celou dobu studia pravidelně. K. Hodková zohledňovala moje 
připomínky a dokázala na ně i samostatně reagovat. 
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Po formální stránce odpovídá předložený text požadavkům na tento typ práce kladeným. Poznámkový aparát 
práce je vcelku v pořádku, dobře je zpracovaný anglický i český abstrakt práce, výstižná jsou klíčová slova. 

Práce je napsána čtivým, srozumitelným, poutavým jazykem, byť bohužel ani tento text (ač je prací studentky 
oboru češtiny) není prost několika hrubých chyb. Tak už v abstraktu najdeme spojení „Polybiovi dějiny“, v poděkování: 
„oborné rady“ atd. Někde se opakují slova („část“, „část“ v abstraktu). V poslední větě anglické verze abstraktu bych doplnil 
poznámku „to the question how“; „jak je v románech ošetřeno“ se mi jeví jako příliš publicistická formulace. 

Z hlediska obsahu práce směřuje do několika oblastí: otevírá ji teoretičtější, citlivě reprodukovaná (byť i v této 
oblasti by bylo možné doplnit řadu dalších sekundárních zdrojů) úvaha o tom, co je to historický román. Dále K. Hodková 
hodnotí dosavadní bádání o J. Loukotkové. Snad až příliš stručný je spisovatelčin životopis a přehled jejího díla – myslím si, 
že zde analyzovaná díla by měla být důsledněji začleněna do celkového kontextu její literární činnosti. Následuje potom 
podrobný rozbor obou románů a syntetická pasáž o zobrazování každodennosti, společenských a mezilidských vztahů 
v antice. Autorka přesvědčivě hodnotí i dosavadní bádání; svůj výklad o historickém románu čerpá spíše ze starší literatury 
– existuje nějaká novější? Užitečný je i přehled o českém historickém románu: setkala se K. Hodková s románem historickým 
na Slovensku? A co třeba práce V. Neffa Lidé v tógách, další historický román z antiky, potkala ji K. Hodková při svém 
výzkumu?  

Struktura práce je přehledná, text netrpí nadbytečným opakováním. Snad by bylo vhodnější důkladněji oba romány 
srovnat, třeba i v samostatné komparativní pasáži. Oceňuji textovou přílohu srovnávající podání Petroniovy smrti v několika 
románech. 

Metoda: K. Hodková se pohybuje s přehledem mezi metodami historickými (snaha prověřit věrohodnost jejích 
románů) a literárněvědnými (úvahy o konstruování literárního obrazu antiky). Poněkud upozaděna zůstala bohužel stránka 
rozboru jazykového.  

Přínos: Autorka myslím oprávněně valorizuje postavení děl Jarmily Loukotkové v českém historickém románu a 
zdůrazňuje význam díla J. Loukotkové v utváření pohledu veřejnosti na antiku. Začleňuje její dílo do žánru historického 
románu a prověřuje jeho historickou věrohodnost. 

Podněty k obhajobě:  
Jak by autorka charakterizovala jazyk a dialogy postav a literární styl, obrazivo J. Loukotkové?  Domnívá se 

K. Hodková, že jsou díla J. Loukotkové „sladkobolná“, jak se jí někdy vytýkalo? Jakým způsobem autorka vyjadřuje, že 
postavy náležejí do antiky? Jsou např. dialogy archaizující? Pracuje nějak s  jazykem latinským?  
 Jak autorka pracuje s historickými prameny? K. Hodková vcelku přesvědčivě ukázala, že J. Loukotková se opírá 
zejména o Tacitovy letopisy a o dílo G. Suetonia, nikde to ale spisovatelka nepřiznala dostatečně. Je její „básnická licence“ 
přijatelná?   
 Pracovala K. Hodková s povídkou Jasmín a divadelní hrou Zčeřená hladina? Jaký posun pozoruje mezi těmito díly a 
románem Není římského lidu? 

V čem je zde předložený výzkum jiný oproti výzkumu Valouchově? Jaký je jeho rozbor, proč se věnuje více dílu 
Není římského lidu? Lze její dílo srovnat s románem Henryka Sienkiewicze Quo vadis?  

Liší se jednotlivá vydání děl Loukotkové? Setkala se K. Hodková s aktuálními recenzemi jejího díla?  
Bylo dílo J. Loukotkové překládáno do cizích jazyků? Jak bylo recipováno třeba na Slovensku?  

 Jaký je obraz Jarmily Loukotkové v médiích? Jak na Vás působilo její vystupování v analyzovaném dokumentu?  
Zdá se, že spisovatelka si záměrně uchovávala své soukromí. Proměňoval se tento její postoj během její kariéry? Jak 

byla hodnocena jako překladatelka (zejména z románských jazyků)? Narazila K. Hodková na některé časopisecké články 
Loukotkové?  
 Lze říci pár slov k pozůstalosti spisovatelky? Skýtá víc badatelských možností, než jaké byly využity v její bakalářské 
práci? Lze se domnívat, že by další zdroje bylo možno získat od jejích příbuzných?  
 Mohou romány J. Loukotkové oslovit i současnou generaci čtenářů? Mohly by být případně využity i didakticky, ať 
už na základní či střední škole?  
 Dokáže si autorka představit, jakým směrem by mohl být její výzkum dále rozvíjen?  
 

Přes některé výtky práci doporučuji k obhajobě. 
  

19. května 2021        Podpis vedoucího práce 
          PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D. 


