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Klára Mikulíková se už v průběhu svého studia zaměřila na dějiny Českých zemí ve 14.
století. Pro svou bakalářskou práci si pak zvolila téma atraktivní, totiž vládu českého krále
Jana Lucemburského a vliv rádců na panovníkovu zahraniční politiku. Role těchto rádců není
v odborné literatuře doposud systematicky zpracována, přestože se právě lucemburská epocha
těší velké oblibě historiků a byly jí už věnovány stovky rozmanitých odborných titulů. K.
Mikulíková se tak od počátku musela vyrovnávat s rozsáhlou literaturou domácí i zahraniční i
občasnými ambivalentními tvrzeními historiků.
Bakalářská práce má logické členění. Autorka nejprve shrnuje politickou situaci v Evropě na
počátku 14. století a vhodně tak ilustruje nástup lucemburské dynastie na český trůn. Jádro
práce tvoří medailony tří významných osobností – rádců působících buď přímo na dvoře Jana
Lucemburského nebo se významně podílejících na jeho zahraniční politice, z nichž druhou
skupinu zastupuje Janův příbuzný Balduin, trevírský arcibiskup - a jejich role v zásadních
momentech politiky českého krále. Autorka se detailněji věnuje působení rádců zejména při
volbě nového římského krále r. 1314 a v dynamice vztahu Lucemburků (Jana, později i jeho
syna Karla IV.) k Ludvíku IV. Bavorovi. Závěrečnou část bakalářské práce tvoří text o obrazu
Jana Lucemburského v historických narativních pramenech 14. století českého původu. I zde
se autorka pokouší dohledat informace o vlivu rádců na Janovu politiku a jejich hodnocení
autory pramenů, byť sama konstatuje, že dochované narativní prameny o rádcích hovoří
pouze výjimečně. Jako příslovečnou třešničku pak K. Mikulíková připojuje kapitolku o
obecném hodnocení Jana Lucemburského odbornou literaturou v Čechách a v jiných
evropských zemích a o vzniku přídomku Jana – král cizinec.
K. Mikulíková předložila rozsáhlou práci, která naplňuje veškeré požadavky kladené na
bakalářskou práci. Její text je logický a dobře napsaný, autorka prokázala schopnost
kritického myšlení a argumentace. Vyrovnala se s množství pramenů i literatury i s obtížemi
při jejich shánění, zejména zahraniční literatury. Za největší přínos práce K. Mikulíkové
považuji systematické zpracování odborné literatury a revizi dostupných vydaných pramenů.
Z těchto i výše uvedených důvodů doporučuji práci k obhajobě s hodnocením výborně.

3. Otázky a náměty práce k diskuzi při obhajobě
1) Podařilo se autorce nalézt ohlas a obraz Jana Lucemburského a jeho rádců v některých
dalších zahraničních narativních pramenech (vedle těch, které jsou zmíněny na s. 72) ?
2) Balduin Trevírský byl význačným diplomatem i spolutvůrcem politiky obou prvních
Lucemburků na českém trůně. Zamýšlela se autorka také nad rolí Balduina v prvních letech
Karlovy politiky (např. ve vztahu ke kurii) ? Jsou zde patrné paralely s dobou Jana
Lucemburského či dokonce přímé pokračování politiky z doby Jana Lucemburského ?
3) Je možné přesněji charakterizovat podíl Balduina Trevírského na česko-francouzských
vztazích první poloviny 14. století ?
4) Pokoušela se autorka kvantifikovat dochovaný diplomatický materiál, který by se
vztahoval k činnosti Janových rádců ?
5) Podařilo se autorce v pramenech zachytit proměnu vztahu Bertholda VII. Moudrého k
Lucemburkům poté, co přešel do služeb Ludvíka IV. Bavora ?
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