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Pavel Šimáček pro mne byl a je student, se kterým je radost spolupracovat. Téma a zaměření 
jeho bakalářské práce zcela přirozeně vyplynulo, formovalo se a upřesňovalo v rámci našich 
několika semestrálních kontaktů při příležitosti kurzů, seminářů, kolokvií a konzultací. Poté, 
co jsme se shodli na tématu i metodě, Pavel Šimáček pracoval zcela samostaně, vyhledával si 
literaturu i písemné prameny, byl schopen samostaně pracovat i s prameny hmotnými – 
obrazovými, přistupoval ke všem zdrojům kriticky a dokázal je tvůrčím způsobem redukovat 
a interpretovat v souladu se svým tématem a zvoleným přístupem. Vlastně na kritickém 
přístupu postavil nejen svou tvořivou kompilaci, ale i vlastní, velice fundované závěry, ve 
kterých opravdu příkladně využil šíři možností studia na FHS.  Hloubka i šíře záběru jeho 
přípravy je obdivuhodná, zvlášť (a právě) u tématu, které je v české historiografii i dějinách 
umění tak bohatě zastoupené a názorově roztříštěné. Navíc oceňuji, že se  v množství názorů a 
rozporů „neztratil“, nepouštěl ze zřetele svoje téma a metodu, pevně se jich držel, dokonce je 
využíval k řešení názorových střetů. Dokladem této jeho důkledné metodologické kázně a 
přípravy je nejen úvod práce, její logická struktura, ale také chronologická tabulka v příloze, 
která není shrnutím výsledků, k nimž v práci dospěl,  ale přípravou k jejímu psaní, což 
považuji za nutné zdůraznit. P. Šimáček si v ní předem chronologicky utřídil stavební dějiny a 
historický kontext budování katedrálního kostela na Pražském hradě a vyznačil si zřejmé i 
možné vazby mezi jednotlivými  aktivitami při výstavbě a vybavení kostela a osobnostmi 
(celky), které měly nebo by mohly mít zájem se tímto způsobem reprezentovat a tedy i 
investovat. Tento pracovní program načrtl až k roku 1929, kdy byla stavba dokončena. Šíře a 
hloubka historického kontextu, s jakou začal pak svou práci psát, jasně ukázala, že bude třeba 
práci rozdělit a bakalářskou práci předložit jako první díl obsáhlejšího celku. Přesto se 
autorovi podařilo najít možnost předělu a uzavřít tuto část smysluplným závěrem, ve kterém 
zhodnotil význam přemyslovské reprezentace v reprezentaci Lucemburků. Zde také 
hodnotím, že se pomocí konceptu reprezentace velice dobře vyrovnal i se současným 
„třeskem“ názorů na roli Karla IV. jako stavebníka katedrály a nabízí i řešení dnes tak 
aktuální otázky, čí je to vlastně katedrála.. 
K práci také zároveň vzniklala v elektronické podobě obsáhlá obrazová příloha, ve které autor 
samozřejmě využíval obrazový materiál získaný z různých zdrojů a v různé kvalitě. Při své 
pečlivosti  se snažil upravit ho do  sjednocující grafické kvality, což je práce velice časově 
náročná, proto jsem v zadání od obrazové přílohy upustila, jelikož několik vybraných snímků 
jako pouhá ilustrace nemůže tvořit  celek, který by byl adekvátní takto zpracovanému textu.  
  
Práci Pavla Šimáčka jsem si přečetla s velkým zaujetím a mám z ní opravdové, nejen 
učitelské, ale i kolegiální, potěšení. Doporučuji ji k obhajobě a hodnotím známkou 1, protože 
je to text postavený na výborné práci s literaturou i prameny i pojmy, ve kterém autor navíc 
nad rámec bakalářské práce, přináší i vlastní a hodnotné závěry. Je to práce napsaná 
fundovaně a  s vědomím, co je posláním  historika.  
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