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     Bakalářská práce Dominiky Marcelové si klade za hlavní cíl postihnout obraz Jana 
Lucemburského v beletristickém zpracování dvou autorů: Oldřicha Daňka (prozaická 
prvotina Král utíká z boje) a Jana Šmída (Ve znamení lva), z nichž první je beletrista, 
původní profesí dokonce divadelní režisér (to se promítá nejen v kompozici románu), 
druhý postupuje (opět v rámci historické beletrie) jako profesionální historik, opírá se 
zejména o dochované prameny.
     Práce má i související dílčí cíle, a to ukázat specifika sledovaných textů a 
rozhodnout, ke kterému odbornému hodnocení, zažitému obrazu Jana 
Lucemburského (na jehož vytvoření se u nás podíleli Josef Šusta vs. Jiří Spěváček) 
oba výše jmenovaní autoři historických románů inklinují.
     Dominika dochází k závěrům, že zatímco „Daněk Jana Lucemburského sleduje 
českou optikou, a to pouze v prvních deseti letech jeho vlády v Českém království (s. 
50 bakalářské práce), tedy dosti omezeně, Šmíd „sleduje životní osudy Jana 
Lucemburského v celoevropském kontextu“ (tamt.), a to osudy celoživotní, má tedy 
širší záběr, vidí osudy českého panovníka v širším kontextu, do jisté míry 
objektivizuje.
     Je třeba zdůraznit, že i Šmíd postupující jako historik, tzv. objektivizující, a 
vyžadující poučenějšího čtenáře než např. Daněk, vkládá do obrazu Jana 
Lucemburského značnou míru subjektivity a vlastní interpretace, když se ho snaží 
v podstatě „očistit“ a vidět ho jako krále diplomata. 
     Na s. 50 se Dominika dopustila formulační nepřesnosti, avšak vzhledem k tomu, 
že je součástí závěru práce, si na ní dovoluji upozornit: „Jeho záměrem /Jana Šmída, 
pozn. Hník/ bylo zobrazení atmosféry tehdejší Evropy, ale především rehabilitace 
nelichotivě zažitého obrazu tohoto významného českého panovníka.“ (s. 40 a 50 
bakalářské práce). Dominika jistě neměla na mysli rehabilitaci nelichotivého obrazu, 
ale naopak: popření nelichotivého obrazu Jana Lucemburského, tedy rehabilitaci jeho 
kladného obrazu. 
     Kapitolu „Historická odborná literatura“ (s. 47 bakalářské práce) a kapitolu 
bezprostředně následující, tedy „Pokus o vymezení základních rozdílů“ (mezi 



historickou beletrií a odbornou historickou literaturou, s. 48 – 49 bakalářské práce) 
však pokládám v práci za nadbytečné, doporučuji Dominice si jejich existenci 
obhájit. Z celku práce skutečně nevyplývá její důležitost: Mělo být pojednání o 
odborné historické literatuře vztaženo k dílům Josefa Šusty a Jiřího Spěváčka, 
nebo snad práce řešila i problém žánrového zařazení autorů Oldřicha Daňka a Jana 
Šmída? To jsou však beletristé a Dominika tak o nich pojednává od počátku řešení 
práce (viz např. s. 2 bakalářské práce); dvěma beletristickým portrétům ovšem 
neodpovídá název práce. Pro účely obhajoby doporučuji Dominice tento problém 
vyjasnit.
   
     Práci Dominiky Marcelové hodnotím jako velmi dobrou, doporučuji ji 
k obhajobě. Přeji Dominice mnoho úspěchů v dalším odborném i osobním růstu.

V Praze dne 15. května 2011                                            PhDr. Ondřej Hník, Ph.D.




