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  Objektem zájmu bakalářské práce Pavla Šimáčka je skvost vrcholné gotiky a 
nepřehlédnutelná dominanta české metropole, katedrála svatého Víta na Pražském hradě. 
Autor si vytyčil za cíl sledovat,  kdo a jakým způsobem využíval budovu katedrály ke své 
reprezentaci a jak byla a je tato reprezentace pojímána v historické a uměleckohistorické 
literatuře. Zvolená časová linie začíná rokem zřízení pražského biskupství a končí rokem 
1420. 
  Vymezení klíčového pojmu reprezentace (str. 5 - 9) je součástí úvodu, poté následují tři 
kapitoly, ve kterých je v kontextu existující historické situace přiblížen vývoj této významné 
stavby i další soubor informací, které autor vzhledem k svému tématu považuje za důležité. 
   
   Jazyková stránka práce je velmi pěkná, chci však upozornit na opakující se chybné psaní 
příslovce „poté“ (v práci psáno „po té“, např. str. 25, 53), jiné gramatické chyby jsou spíše 
výjimkou (např. str. 12 obrannou funkci, str. 15 Ravenna, str. 16 Kosmu, str. 24 clunyjská 
reforma, str. 55 byly stovky). Problém však patrně činí, pokud nešlo jen o nepozornost, 
„citace v citaci“ (str. 21/22). 
   I ve stylistické oblasti lze vyslovit pochvalu, v některých případech by sice dle mého názoru 
bylo vhodnější volit neosobnější formulace (např. „je v této souvislosti důležité“ x „je pro 
mne důležité“), celkově však text ukazuje, že si autor psaní odborného stylu osvojil. 
   
  Naopak postrádám obrazovou přílohu – ať už vlastních fotografií katedrály či převzatých 
z literatury. Takové téma si o doprovodné snímky přímo říká – zvláště, když autor v úvodu 
píše, že pracoval i s obrazovými prameny (str. 5). 
 
  Několik věcných poznámek k obsahu i formulacím, z nichž některé mohou být předmětem 
diskuse při obhajobě: 
 
str. 12 k osídlení Hradu: Uvedená „záhada“ se nejeví tak tajuplná ve světle novějších 
archeologických výzkumů (odkazovaná publikace vydaná již roku 1969), které dokládají 
historii osídlení na tomto místě minimálně již na přelomu 8. a 9. století (viz. např. i stálá 
výstava Příběh Pražského hradu). 
 
str. 12 chybný údaj v poznámkovém aparátu ( I. Borkovský, str. 92-93, nikoliv str. 18-19) 
 
str. 19   
 - datum „28. září 935“ – Problematické není jen stanovení roku, či rekonstrukce událostí 
předcházejících vraždu, ale legitimní pochybnosti existují i o samotném dni 28. září (den 
mohl být zvolen až dodatečně vzhledem k potřebám církve) či místu vraždy. 
 - s čím přesně vražda knížete Václava souvisela, je v současném světle poznání vždy menší či 
větší spekulace, s kategorickými tvrzeními opatrně  
-  konkrétní panovník se nejen mohl měnit, ale vzhledem k biologické podstatě člověka se 
zaručeně měnil 
 
str. 21 ... „čímž připravil bratrovraha o další dobrý skutek“  - jaké jsou míněny ty předchozí? 
 
str. 22, pozn. 65: společně s Otmarem? Dětmarem. 



 
str. 25  Boleslav III. nebo Boleslav Chrabrý dal vyvážit zmiňované ostatky zlatem? 
 
str. 36  K čemu se v první větě shrnutí vztahuje slovo „však“? 
 
str. 49, 53/54  Není na škodu uvést různé teorie, nicméně dnes se již většina odborníků 
přiklonila k jednomu závěru, a to, že k přepsání původního stříbrného textu na červený došlo 
v době národního obrození (V. Hanka, F. Horčička) – viz. např. výsledky výzkumu manželů 
A. a V. Bergerových. 
 
str. 71, 1. odst.: “Je prakticky vyloučené, že by jedna osoba mohla disponovat takovými 
znalostmi.“ – to však nevylučuje například eventualitu, že těmito znalostmi disponovala 
skupina osob, která je v přiměřeně srozumitelné podobě poskytovala dál. 
 
str. 71/72  Nedestruktivní výzkum za pomoci infračervené reflektografie (M. Martan) potvrdil 
umístění sochy v kapli již od samého počátku. Původnost parléřovského štítku jednoznačně 
doložil chemický rozbor stříbrné barvy na štítku a na soše prof. Bauerové 
z Uměleckohistorického muzea ve Vídni. 
 
str. 72 poslední věta 1. odstavce – kde v této věci spatřujete rozpor? 
 
str. 82 práce s měkkým dřevem a proutím dokumentovaná dobovými zprávami – rehabilitace 
prstů doporučená lékařem císaři dvorním lékařem ( x tradované lidovosti panovníka a tvoření 
vlastních uměleckých děl) 
 
Příloha: Chronologická tabulka: Proč je vedena již od knížete Bořivoje a ne od knížete 
Václava – vzhledem k tomu, že tam jsou u tří prvních panovníků stejně prázdná políčka? 
Lépe by působilo, kdyby k nim byly připojeny některé z informací souvisejících s tématem 
(např. přesídlení z Levého Hradce, výstavba rotundy Panny Marie v areálu Pražského hradu 
aj.). 
 
  Celkově považuji posuzovanou bakalářskou práci za zdařilou. V první řadě oceňuji  rozsáhlý 
výběr literatury, na jejímž základě byla tato esej vybudována, i téměř dvojnásobný stránkový 
rozsah než je pro bakalářskou práci předepsán. Dále chválím i koncepci práce a její 
promyšlenost.  
  Určitý nedostatek spatřuji pouze v tom, že na některých místech autorovi „unikly“ nejnovější 
závěry z výzkumů – což je však vzhledem k rozsahu a náročnosti pojednávaného tématu 
pochopitelné. 
  Druhá připomínka se týká určité disproporčnosti textu: většina prostoru je věnována 
reprezentaci panovníků, podstatně méně pak reprezentaci církve a jejích představitelů. Tento 
fakt lze samozřejmě vzhledem k historickým skutečnostem očekávat, vzhledem k vymezení 
tématu (str. 5, 2. odstavec) by však měl být možná méně výrazný? Otázka do diskuse. 
 
 
Předložené hodnocení zaklenuji doporučením k obhajobě a známkou jedna až dvě. 
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