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Lucie Nussbergerová si za časový rámec své práce zvolila léta 1380-1420, 
pokrývající dobu vlády Václava IV. a jeho příbuzného a současníka Karla VI. 
V popředí jejího zájmu je působení těchto dvou panovníků na poli uměleckých 
objednávek. Politické a vojenské dějiny ponechala vědomě poněkud v pozadí. 
Jinými slovy řečeno, slouží jí jako základ dalších interdisciplinárních vývodů. 
Diplomantka správně pochopila, že umělecké předměty sloužily dvorům 

jmenovaných panovníků jako demonstrace moci a bohatství. Za velmi plodné a 
originální považuji její rozhodnutí věnovat výraznější pozornost dvorům 

francouzských princů a vévodů. 
Půdu pro svoji analýzu pramenů si Lucie Nussbergerová připravila 

vhodně koncipovaným historickým nástinem. Prokázala v něm výbornou znalost 
francouzské a české literatury a schopnost tvůrčím způsobem pracovat s jejími 
údaji a výsledky. Za nejzdařilejší považuji pasáže, ve kterých diplomantka na 
základně prací Colette Beaune definuje speciální systém osobních znaků 

přelomu 14. a 15. století. 
V podkapitole o rukopisech dvorské dílny se snad nejvýrazněji projevil cit 

Lucie Nussbergerové pro specifickou výpovědní hodnotu ikonografických 
pramenů. Dosvědčila v ní znalost i v českém prostředí málo známé odborné 
literatury, zvláště z pera Bernarda Guenéeho. Dala též najevo výborné jazykové 
znalosti a cit pro autentický text, jako v poznámce 43 na s. 33, kde vhodně 
upřesňuje, že užívá výraz "princ" jako překlad francouzského "prince", což 
ovšem znamenalo poněkud jiný titul, než jaký přiřazuje český jazyk právě slovu 
"princ" jakožto následníkovi trůnu. Jak ovšem výstižně poznamenává, je ve 
francouzské literatuře výraz "prince s" hojně používán jako titul členů královské 
rodiny konce 14. a počátku 15. století a to jak pro syny, tak i pro strýce 
vládnoucího panovníka. Mimořádný lingvistický cit ostatně diplomantka 
projevila i důsledným sjednocením překladu francouzských jmen a titulů do 
češtiny podle Sekventovy a Šlosarovy publikace (Jak užívat francouzská vlastní 
jména ve spisovné češtině, viz autorčina poznámka 83, s.51.) 

Z četných dalších přínosných kapitol práce bych vyzvedl část 4.2 
(Osobnost Karla VI. a její odraz v umělecké tvorbě), zvláště evokaci "žhavého 



plesu", tedy události, která hluboce otřásla tehdejší francouzskou společností. 
Pozoruhodná je i analýza slavného zlatnického díla, které roku 1404 darovala 
Isabela Bavorská svému choti, tzv. cheval ďor. Oceňuji také, že na základě 
prací Brigite Roux zmiňuje jinak opomíjený politický kontext "Dialogů" Karla 
VI. a Pierra Salmona. 

Přínosná a originální je také kapitola o Ludvíkovi, vévodovi Orleánském 
na s. 73 - 80. Lucie Nussbergerová právem podtrhla význam dnes už neexistující 
kaple celestinského kláštera, nekropole orleánských vévodů i předních osobností 
francouzského královského dvora (poslední arménský král Lev z Lusignanu, 
Philippe de Mézieres atd.) V souvislosti s Ludvíkem Orelánským a jeho 
soupeřem, vévodou Janem Nebojácným, kladu diplomantce nesnadnou otázku, 
na kterou by mohla odpovědět během diskuse při obhajobě práce. Jak správně 
postřehla, existuje dnes ve Francii mezi badateli diskuse o symbolu 
burgundského hoblíku, který měl být protiváhou symbolu vévody Ludvíka 
Orleánského, jímž se stala sukovitá hůl (protipóly jsou zvláště názory Brigite 
Roux a Fr. Autrand). Ke kterému názoru se na základě četby literatury a rozboru 
pramenů diplomantka přiklání? 

Závěrečné vzájemné srovnání (s. 81-91) potvrdilo pregnantnost zvoleného 
tématu. Pozoruhodné jsou zde zvláště formulace Lucie Nussbergerové o 
společných znacích tzv. "internacionálního slohu" v architektuře obou zemí, 
hlavně v rozložení a skladby paláce a v určitých stavebních prvcích (např. 

klenba). Za typické charakteristiky pokládá neklid, hledání nových vyjádření a 
zobrazení, jakož i nevšední výzdoby. Zářným příkladem, který diplomatka 
právem zdůrazňuje, je zde Věž Jana Nebojácného v Paříži a její "stromová" 
klenba. 

Shrnuji: Lucie Nussbergerová dokázala ve své diplomové práci zúročit roční 

pobyt na univerzitě v Toulouse v rámci programu Erasmus (zvláště přednášky, 
semmare a rady vynikající specialistky Sophie Cassagnes), stejně jako 
přednášky předních francouzských medievistů v rámci česko-francouzského 
historického semináře na FF UK. Prokázala vynikající jazykové znalosti, cit pro 
výpovědní hodnotu uměleckých pramenů a schopnost posuzovat je 
v antropologické a interdisciplinární perspektivě. Práce podle mého názoru 
splňuje veškeré nároky kladené na diplomové práce, v mnohém je i překračuje. 
Rád proto doporučuji diplomovou práci Lucie Nussbergerové k obhajobě. 

V Praze dne 13. 8.2007 


