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Celkové hodnocení (slovně)

Autorka se v bakalářské práci věnuje zkoumání obrazu Elišky Rejčky v české beletrii. K 

tomu využívá několika historických románů, jež se snaží porovnávat s historickými fakty. Těm se 

věnuje v první části práce. Právě tato část je slabší částí celé práce. Autorka neprokazuje velkou 

schopnost práce s historickou literaturou či prameny, komparace jí není vlastní, což se odráží na příliš

černobílém  popisu života Elišky Rejčky bez přílišného vhledu do práce historika, nakládání s 

prameny, co všechno lze z pramenů vyčíst a co už je historikova interpretace. Přesto lze kladně 

hodnotit rozšíření této části a použití (i citování) většího množství odborné literatury. 

Co se týče druhé části práce, tedy snahy charakterizovat postavu Elišky Rejčky očima 

autorů pěti historických románů, předkládá autorka stále stejnou otázku, o níž se domnívám, že není 

relevantní: zaměřuje se na „historické chyby, které autoři udělali“ (s. 8). Tito autoři však nepsali 

životopis dotyčné. Je možné zkoumat, nakolik se odklánějí od známé reality, nakolik domýšlejí 

neznámé skutečnosti, ale nejedná se o chybu či zbytečné matení čtenáře. Autor si mnohdy mohl být 

velmi dobře vědom historických skutečností. Zcela nevhodné jsou v autorčiných srovnáních odkazy 

typu „historie setkání datuje“ (s. 23), „podle historie to bylo 26. května 1303“ (s. 24), „v historii je 

uváděno jméno Scholastika“ (s. 32) atd. Jedná se pouze o nevhodně zvolené vyjádření, nebo naprosté

nepochopení historického řemesla? Nerozlišování minulosti, dějin a historiografie? 

Poučením se z minulých chyb je větší zapojení vlastního hodnocení. V popisu postavy 

královny Elišky v jednotlivých románech je tomuto tématu věnována značná pozornost, zde je patrný

jistý přínos autorky. Zajímavé jsou úvahy, jaké části Eliščina života byly do příběhů zapojeny a proč, 

příp. vynechány. Diskutabilní je vytýkání bílých míst jako chyby. 

Oceňuji závěrečné srovnání i závěr, které rovněž přinášejí vlastní úvahy. I přesto je však 

práce celkově slabá. 
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