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Dominika  Marcelová
D v a   k r á l o v s k é  p o r t r é t y
Jan Lucemburský očima historika a beletristy

     Dominika Marcelová se  zabývá osobností Jana Lucemburského v české beletrii a v odborných
historických pracích 20.století.Téma je jí blízké,neboť jejím druhým studijním oborem je his-
torie.
      Práce má dva základní okruhy.Jeden je věnován historické proze,druhý se zabývá odbornými 
historickými pracemi.V obou případech v obecně informativní  pasáži autorka vymezuje přísluš -                             
né pojmy – tj. historická proza,odborná historická liter   atura – a definuje je.Opírá se především
o teoretické studie Blahoslava Dokoupila ( historická proza) a práce encyklopedické (odborná
historická literatura).
       Autorka pracuje se dvěma romány z 60.let- Král utíká z boje Oldřicha Daňka  a Ve znamení
lva Jana Šmída. Věnuje se jejich obsahu i formě. V obou případech  je v centru její pozornosti
Jan Lucemburský.Sleduje koncepci jeho osobnosti,časové a prostorové rozpětí románů.Zjišťuje,
že autoři se zřetelně liší  přístupem k historické látce i způsobem jejího zpracování.
     Daněk vytváří portrét „ toulavého krále  v prvním desetiletí jeho vlády, z „dob,kdy se ještě ne-
toulal,avšak pomalu,ale jistě  ztrácel iluze o sobě jako ideálním panovníkovi,moudrém, spravedli-
vém a lidském.Daňkův přístup k němu je přístupem člověka dnešní doby k současníkovi.Jan řeší
problémy Daňkovy doby,dívá se na ně jeho očima.Jeho promluvy obsahem i formou odpovídají
současnosti. Román je v podstatě dialogem mezi Janem a jeho okolím,popř.mezi Janem a  Janem.
Daněk v  zásadě zachovává chronologický postup,často jej však narušuje retrospektivními návraty
k událostem minulým.
      K přístupu Šmídovu autorka uvádí,že se od Dańkova odlišuje širším záběrem časovým  i 
prostorovým. Šmíd zobrazuje celý Janův život,podstatně širší je i prostor  děje.Postupuje
důsledně chronologicky, má blízko ke kronikářskému způsobu záznamu. Stejně důsledně                                          
evokuje dobovou atmosféru.Jan je člověkem své doby,žije jejími problémy.

     Práci by prospělo zde,popř. Ve shrnujícím závěru připojit alespoň krátké zamyšlení nad tím,který
z analyzovaných  románů  má blíže k tradičnímu pojetí historické prozy a čím.
      Pokud jde o odbornou historickou literaturu,zabývá se autorka  Šustovou studií z r. 1939 Král
cizinec a prací Spěváčkovou z let osmdesátých Král diplomat.Snaží se vysvětlit a zdůvodnit pří-
vlastky,jimiž se autoři pokusili zhodnotit jeho úlohu v českých dějinách.Této části práce by pro-
spěla důkladnější analýza obsahové složky textu.Zatím zůstává spíše na povrchu,víc popisuje,než
analyzuje.

Práce splnuje požadavky plynoucí z jejího zadání. Autorka pracovala svědomitě,s chutí a zájmem,
dařilo se jí propojovat poznatky z obou studijních oborů. Doporučuji ji k ohajobě.
Návrh klasifikace: v e l m i  d o b ř e (s možností zlepšení podle průběhu a výsledku obhajoby)                 
                       
n                                                              

           



                                                         




