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Po dlouhé řadě monografií, stejně jako velkých kolektivních autorských podnicích,
věnovaných Přemyslovcům a Lucemburkům, není snadné vstoupit do této široké řeky.
Témata jsou v ní, až na řídké výjimky, předmětem dlouhé badatelské tradice. Považuji tak za
docela odvážné, když se K. Mikulíková znovu pustila do jednoho z témat, spojených s
lucemburskými počátky v českých zemích. Skupina cizích (zahraničních) rádců, v čele s
Petrem z Aspeltu, jistě představovala významný „mozkový trust“, ze kterého těžili někteří
mocní mužové střední Evropy té doby, nejen poslední Přemyslovci, či Jan Lucemburský.
Zamýšlet se nad těmito individualitami a způsobem jejich spojení se špičkami tehdejší
společnosti má stálý badatelský význam. Proto považuji volbu tématu práce za velmi
vhodnou.
Autorka shromáždila docela rozsáhlý soubor domácích pramenů a literatury k tématu. Nejen
to. Seznámila se se základními díly zahraniční provenience, která jsou věnovaná této
problematice. Bakalářská práce K. Mikulíkové má jasnou, logickou strukturu. Jednotlivé
kapitoly stojí vůči sobě v uměřených proporcích, což nebývá vždy obvyklé u těchto
autorských prvotin. Po technické stránce je práce velmi dobře zpracována. Možná jen
vlastním klíčovým figurám (Petr z Aspeltu aj.) mohlo být věnováno poněkud více prostoru.
Velmi kladně bych zhodnotil i obrazovou přílohu, která je navíc ve velmi dobré technické
kvalitě.
K práci mám dvě drobné připomínky. Na s. 8 se hovoří o tom, že autorka přechází občas do
tzv. autorského plurálu. Vyjadřuje tím ztotožnění s názory jiných historiků. S tím bych tak
docela nesouhlasil. Přejímá-li totiž názor, např. J. Šusty, a začleňuje jej do svého výkladu, jde
také o její přístup k interpretaci. A ten je možno klidně vyjádřit v ich-formě. Netřeba být tak
devótní vůči autoritám. Druhá připomínka je technická: edice pramenů náleží do čela soupisu
pramenů a literatury.
Bakalářská práce Kláry Mikulíkové splňuje nároky, které jsou kladené na práce tohoto typu.
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