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Volba námětu předkládané bakalářské práce se mi jeví jako vhodná především ze dvou 

důvodů: za prvé zvolené téma vychází ze studentčina vlastního čtenářského zájmu a za druhé 

je stále aktuální jako nevysychající zdroj inspirace světové literární a filmové tvorby, ale i 

jako badatelský problém historiografie, a to nejen rumunské. 

Podle zadání bylo cílem práce charakterizovat význačnou postavu rumunských dějin 15. 

století, valašského  knížete Vlada III. zvaného Ţepeş („Napichovač“),  který se v nové době 

stal protagonistou literárních děl založených buď na homérovské glorifikaci, nebo na „temné“ 

fantastičnosti, či naopak na snaze o věrohodné historické rekonstituování. Úvodní část práce 

měla shrnout historická fakta o knížeti Vladovi III., další kapitoly se měly zaměřit na rozbor 

několika beletristických děl s tímto protagonistou a na jejich porovnání. 

Lze konstatovat,  že A. Schneiderová toto zadání splnila. Materiál je přehledně a logicky 

rozvržen do čtyř kapitol. V první z nich autorka představuje knížete Vlada III. a dobu jeho 

panování ve Valašsku, přičemž prokazuje dostatečnou obeznámenost se současnými 

historiografickými pracemi (Ş. Andreescu, L. Boia, R. Lungu, R. P. Märtin, K. W. Treptow 

aj.). Těžištěm práce jsou následující dvě kapitoly věnované vybraným literárním dílům s 

postavou Vlada Ţepeşe-Drakuly. Výběr se ustálil na známých a příznačných titulech, přičemž  

každý z nich reprezentuje jiný žánr, jinou poetiku a jiný pohled na hrdinu a jeho dobu. 

Nejobsáhlejší 2. kapitola (s. 14-40) charakterizuje následující díla: proslulý pozdně 

romantický horor Brama Stokera Dracula, směšnohrdinský veršovaný epos Iona Budaie-

Deleana Ţiganiada z počátků rumunského národního obrození, fantastickou povídku českého 

autora Jaroslava Tichého Kníže Dracula a konečně román současného rumunského prozaika 

Cornelia Lea Plângerea lui Dracula z r. 1977, kombinující historické dokumenty s fikcí.  

Podstatně méně prostoru věnovala autorka vzájemnému porovnání uvedených děl z hlediska 

děje, kompozice, charakteristiky hlavní postavy a z hlediska jazykového (3. kapitola, s. 41-

45). Vhodným doplňkem literárněhistorického tématu je poslední kapitolka „Fakta versus 

mýty” (s.46-49), v níž se autorka vrací k běžně tradovaným pověstem o Vladu III. Ţepeşovi 

(především v souvislosti s napichováním na kůl a s údajným upírstvím ) a uvádí je na pravou 

míru na základě novějších historiografických prací.  „Závěr” (s. 50-51) shrnuje  výsledky, k 

nimž A. Schneiderová dospěla při studiu pramenů a sekundárních materiálů, a to především 

fakt, že reálná historická postava valašského panovníka z 15. století se stala inspirací pro 



velmi různorodá literární díla, vzniklá na základě odlišných uměleckých koncepcí, či případně 

i jistých společenských cílů. 

Za nejvýraznější pozitivní rys předložené práce považuji samostatnost zpracování. Během 

bakalářského studia nemají studenti příliš mnoho příležitostí k psaní odborných lingvistických 

nebo literárněvědných textů, takže práce vytvořené na konci III. ročníku obvykle svědčí o  

malých zkušenostech v tomto ohledu. Přesto mohu s uspokojením konstatovat, že A. 

Schneiderová učinila mezi prvním náčrtem a definitivním verzí velmi patrný pokrok, což je 

ostatně jeden z hlavních účelů závěrečných prací v rámci filologického studia.  Podařilo se jí 

srozumitelně představit čtyři literární díla inspirovaná knížetem Vladem III., i když zatím 

zůstala spíše na úrovni popisu a k literární analýze se dopracovala jen na několika místech. 

„Převyprávění” dějů mohlo být stručnější, naopak by bylo třeba věnovat více pozornosti 

specifickým estetickým postupům, jež výrazně odlišní autoři uplatnili při volbě a kompozici 

motivů, při vytváření postav a při výběru jazykových prostředků.  

Pokud jde o věcný obsah práce, nemám k němu žádné výhrady, protože jsem své připomínky 

tohoto druhu uplatňovala průběžně. Stejně tak jsem od počátku sledovala i stylistickou 

stránku práce, kterou se nepochybně podařilo vylepšit. Ke kultivovanému odbornému 

vyjadřování autorce ještě zbývá kus cesty, věřím však,  že díky její pracovitosti se to podaří v 

práci uzavírající magisterské studium. Pravděpodobně kvůli spěchu zůstaly v textu (hlavně na 

závěrečných stránkách) neopravené překlepy, což zbytečně kazí celkový dojem. 

Předložená práce obsahuje všechny požadované náležitosti („abstrakt” v češtině a v 

angličtině, klíčová slova, „rezumat” v rumunštině, seznam literatury primární a sekundární, 

použité citáty v originálním znění) a respektuje pravidla filologické práce (citování pramenů a 

odborné literatury, poznámkový aparát). Autorčin zájem o zvolené téma dokládá i obrazová 

příloha. Překlady z rumunštiny do češtiny i rumunské resumé svědčí o dobré znalosti 

studovaného jazyka (nehledě na pár gramatických nepřesností, např. „acesta este descris ca pe 

un bărbat înalt”, s. 52). 

Závěr:  

Jsem přesvědčena, že bakalářská práce Andrey Schneiderové splňuje nároky kladené na 

závěrečnou práci a plně ji doporučuji k obhajobě. 

 

V Praze dne 15. 6. 2016     PhDr. Libuše Valentová, CSc.,

           vedoucí práce 

  


