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Úkol shrnout pojetí osobnosti Jana Lucemburského v díle francouzského básníka a zároveň 

dvořana českého krále se na první pohled může zdát jako snadno splnitelný. Guillaume de 

Machaut svého pána nikterak svým popisem neproblematizuje a jeho dílo je dobře edičně 

zpracováno. Přesto považuji za přínosný fakt, že tato práce vznikla. Na jednu stranu nelze

s jistotou tvrdit, jak nalezneme v úvodu této práce, že „v dosavadním historiografickém bádání 

byly většinou opomíjeny některé literární prameny“ (s. 8). Na druhou stranu je pravda, že shrnutí 

této problematiky, jež je hlavním přínosem této práce, doposud chybělo. Autorka se zaměřila na 

korpus textů, které se blíže či vzdáleněji týkají osobnosti krále Jana, respektive ideálu dokonalého 

panovníka (výčet viz s. 32). Jedná se převážně o sbírky básní z okruhu kurtoazní poezie, ale i o 

díla výpravná (Dobytí Alexandrie). Při jejich zpracování, jež se v práci explicitně projevuje 

mnohými přeloženými pasážemi, se autorka mohla opřít i o své znalosti z oboru francouzské 

filologie. Vysoká úroveň překládaných úryvků, jež představují nutný základ pro jakoukoli jejich 

další analýzu, patří proto k hlavním kladům této práce. V tomto ohledu je tak oproti výše 

řečnému nutné konstatovat, že vytyčený úkol mohl být snadný jen na první pohled, poněvadž

zpracování daného korpusu vyžadovalo poměrně veliké úsilí. 

Rovněž struktura celého textu se na první pohled jeví jako zdařilá. Části 2 – 5 pojednávající o 

básníkově biografickém, poetickém a dobovém kontextu jsou nutnými předehrami k vlastní 

analýze Machautových děl z hlediska ideálního panovníka (část 6) a následného shrnutí 

v poslední části. Zde dochází také k největšímu posunu práce, tj. srovnání historiografického 

obrazu Jana Lucemburského (jak ze strany středověkých kronikářů, tak českého moderního 

bádání) s pojetím českého krále v díle francouzského básníka. Zde se autorka mohla opřít o 

letitou, nicméně v mnoha stále platnou a shrnující analýzu Václava Černého, který ovšem

kontrapunkt k Janovu soudobému historiografickému obrazu ve své Staročeské milostné lyrice

pouze naznačil. Kateřina Holovská rozdělením na jednotlivé složky (zbožnost, křižáctví, 

cestovatelství, udatnost, rytířskost) a prokládáním úryvků básníkova díla do soudobého 

historického kontextu Machautovo hodnocení zajímavým způsobem tematizuje (zejména s. 76-



86). V samotném závěru tuto analýzu shrnuje a mimo jiné zde i vysvětluje rozdílnosti české a 

francouzské tradice hodnocení lucemburského panovníka.

Jestliže celkový záměr práce, její struktura a dosažené výsledky (mimo jiné i díky úrovni 

překladů Machautova díla) jsme hodnotili spíše kladně, některé dílčí, spíše formální aspekty 

práce Kateřiny Holovské bohužel celkový dojem narušují. Z čistě historického hlediska se jedná 

jen o několik málo nevhodně použitých pojmů. Např. všudypřítomné slovo „princ“, zřejmě 

poplatné závislosti na francouzském „prince“, lze v češtině vhodněji nahradit slovy „panovník“ či 

„vládce“ (to samé platí pro Vegetia nikoli Végèce, s. 53). Také „Litevské království“ (s. 87, pozn 

293) je poněkud diskutabilním pojmem. Z hlediska stylistického se práce vyznačuje určitou 

nestejnorodostí: v jejích úvodních částech jsou věty často kladeny na sebe, sice v logickém sledu, 

ale bez pojítek, a postrádají tak určitý spád, kauzalitu i provázanost argumentace. Poněkud rušivě 

zde působí zejména kumulace vztažných zájmen u souvětí (s. 47 a 49), která znesnadňuje 

jakoukoli čtivost textu. V závěru práce se naopak tyto nedostatky nevyskytují. Při důkladnější 

revizi celého textu by přitom mohlo dojít odstranění tohoto rozporu. Nové čtení pak mohlo 

zejména předejít největší slabině, četným chybám pravopisným. Jde zejména o psaní velkých 

písmen u tvrdých adjektiv (Český král, Anglické zajetí…) a příliš časté chyby ve větné 

interpunkci. V pozornější revizi textu by se autorka jistě vyvarovala i některých překlepů a 

nesrovnalostí v textu a v poznámkovém aparátu (všudypřítomný M. Margues místo správného 

Margue, Francesco Tetrarcha místo Petrarka – zde se jedná zřejmě o svévolný zásah textového 

editoru, lze jej však dodatečně opravit). Tyto uvedené skutečnosti mají za úkol nikoli kritizovat 

dílo samotné, ale upozornit i na požadavky určité kvality zpracování diplomové práce jako 

takové, zvláště pokud je jejím autorem absolvent filologického oboru.

Na příkladu Jana Lucemburského nabízí práce Kateřiny Holovské interpretační vzorec pro 

rekonstrukci obrazu ideálního panovníka v literárních dílech středověku. Jako další krok se nabízí 

tento příklad srovnat s jinými panovníky v pramenech podobného rázu. Jestliže se autorka letmo 

pokusila o toto srovnání s osobou Karla Navarrského v kontextu Machautova díla, další 

perspektiva se nabízí v osobě kyperského krále Petra z Lusignanu či případně jiných vládců 

popisovaných v jiných literárních pramenech. Literární topos ideálního krále v pozdním 

středověku a jeho proměna by tak mohla být onou stavbou, jejímž „základním kamenem“ (s. 98) 

by se tato práce mohla stát. Takováto analýza by rovněž zpětně obohatila „janovské“ bádání, 



které s nedávnými výstavními počiny a vydanými či připravovanými výsledky české a 

lucemburské provenience (M. Margue, M. Pauly, P. Péporté) zažívá novou éru.

Diplomová práce Kateřiny Holovské se kladně vyznačuje především zajímavým uchopením 

tématu, které neustrnulo pouze ve fázi představení českého panovníka, francouzského autora a 

jeho díla, ale dokázalo tento trojúhelník vztahů určitým způsobem posunout. Jen s politováním 

však bylo nutné upozornit i na přílišný počet chyb a nedbalostí, které se neslučovaly s nároky na 

úroveň odpovídající tomuto druhu práce. Proto práci Obraz českého krále Jana Lucemburského 

v díle Guillauma de Machaut doporučuji k obhajobě jako velmi dobrou.

V Praze dne 13. června 2011 Mgr. Jaroslav Svátek




