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Už z pouhého názvu diplomové práce je cítit ambicióznost tématu, které již po několik 

desetiletí láká především historiky umění. Velké výstavy posledních let zaměřené na 

přiblížení kulturního ovzduší dvorů vládnoucích dynastií francouzského království a zemí 

České koruny jenom potvrzují badatelskou aktuálnost problematiky. 

Podnícena školitelem zvolila si autorka za cíl srovnat společensko historické pozadí 

dvorského umění v lucemburských Čechách za vlády Václava IV. a ve Francii za panování 

Karla Vl. z rodu Valois. Komparace se měla odehrávat především "na poli uměleckých 

objednávek", a proto vystupují mezi analyzovanými prameny umělecké předměty a 

architektonické památky. Dvůr stanul v centru pozornosti nikoli jako správní organismus, jak 

bývá u nás obvyklé, ale jako prostředí, které se vyznačovalo specifickým způsobem života. 

Cestu ke klíčovým kapitolám si diplomantka připravila krátkým expozé o základních 

rysech dvorské kultury zasazeným do politické situace v Evropě období Velkého západního 

schismatu. První z ohnisek práce leželo v pojednání o dvorské kultuře Václava IV. Autorka 

rekapitulovala výsledky bádání českých historiků a pokusila se je rozvést. Správně 

upozornila, že stabilní rezidence českých králů je spíše evropská anomálie, a proto i "přesun" 

Václava IV. z Pražského hradu do městských a příměstských rezidencí (Králův dvůr, palác 

Na Zderaze, Křivoklát, Žebrák, Točník, Nový Hrad u Kunratic) nemusí být "pouze útěkem 

od vladařských povinností", ale především obecnějším trendem odrážejícím změnu stylu 

vládnutí. Právě v budování nových "osobních" sídel spatřuje L. Nussbergerová ,Jistou 

inspiraci francouzskými vlivy". Podobné ovlivnění lze vyčíst z analýzy emblémů a symbolů 

zpřítomněných v architektuře a uměleckých dílech. Dvorské emblémy pronikly i do výzdoby 

iluminovaných rukopisů, kterým autorka věnovala pozornost s využitím nejnovější literatury 

(J. Hlaváčková). V závěru kapitoly upozornila na nemožnost postižení dynamiky dvorského 

života, neboť jsme silně limitováni nedostatkem pramenů. 



Při sledování poměrů francouzských stál v centru zájmu nikoli pouze dvůr Karla VI., 

ale také na rezidence "princů královské krve", jeho nejbližších příbuzných, jejichž význam 

prudce stoupal s prohlubující se nemocí krále. Ve srovnání s Čechami se silně rozšířila 

variabilita uměleckých artefaktů, které sloužily královskému dvoru k propagaci obrazu 

panovníka a které byly interpretovány se zohledněním cílových skupin, jimž byly určeny 

(poddaní, dvořané). Umělecká díla byla prostorově prezentována v početných palácích a 

sídlech v Paříži a okolí. Pro příklad výrazného mimopařížského kulturního okruhu byl 

vhodně zvolen dvůr Ludvíka, vévody orleánského, obecně známého mecenáše a "milovníka 

umění, luxusu a nádhery", jehož vliv na uměleckou produkci zřejmě zastínil vliv pařížského 

dvora. 

Závěrečná kapitola podává shrnutí dosažených výsledků ve dvou tematických celcích: 

reprezentace panovníkovy osobnosti a rezidence. 

Diplomová práce Lucie Nussbergerové Je zdařilým plodem autorčina pobytu ve 

Francii, který se také příznivě odrazil na propracovanosti příslušných kapitol, jimiž prostupuje 

výrazné zaujetí tématem. České paralely nesou v pozitivním slova smyslu punc kompilačního 

charakteru a jsou založené především na sekundární literatuře. I když autorka záslužně snesla 

řadu možných paralel a rozdílů mezi dvorskou kulturou francouzskou a českou, je třeba mít 

na paměti, že šlo o jevy internacionální povahy (což L. Nussbergerová uznává) a že 

systematické zpracování musí zohlednit zvláště středoevropské (říšské) zakotvení českých 

zemí. Při vědomí kulturního transferu na ose západ - východ by bylo záslužné přihlédnout 

alespoň v minimální míře k dvorské kultuře říšských panovnických rodů, hlavně bavorských 

vévodů, s nimiž pojily poslední Lucemburky sňatkové aliance. 

Diplomová práce je psána kultivovaným jazykem se smyslem pro naraci, místy však 

až v příliš esejistickém stylu. Splňuje požadavky kladené na diplomovou práci, a proto ji 

jednoznačně doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení stupněm velmi dobře. 

V Praze, 4. září 2007 
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