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     Posuzovaná práce je zaměřena na postavení ženy ve společnosti i církvi středověku 

konkretizované osobností Zdislavy z Lemberka. Své téma autorka nahlíží z perspektivy dějin 

českého státu i církve 13. století. Činí tak po té, co se seznámila s monografiemi i studiemi 

historiků, kteří se badatelsky věnovali Zdislavě. Do své práce promítla i několik základních 

dobových pramenů z edic. Poznání nečerpala jen z dostupné literatury, ale místa spojená s 

osobou Zdislavy (Jablonné v Podještědí, Lemberk a Český Dub) navštívila.  

     V první kapitole práce Š. Šolcová nastínila dobové pozadí společnosti a církve za 

Zdislavina života, v druhé se věnovala postavení ženy ve středověku a dobovému chápání 

manželství. Třetí a čtvrtou kapitolu zaměřila na Zdislavin život, dílo, roli v rodině a 

společnosti regionu i její druhý život. Pátou kapitolu věnovala řádu dominikánů a působení 

sester dominikánek. Zdislavu z Lemberka vnímá jako osobnost, jež svůj rodinný život 

dokázala skloubit s péčí o nemocné a potřebné a pomáhala tak budovat základy českého 

ošetřovatelství a špitálnictví. Nevynechala ani její životní propojení s osobností sv. Anežky 

České. Představila tak Zdislavu jako osobnost církve v Českém království, ženu, která je i pro 

dnešní dobu inspirující a orientující. 

     Autorka na vyměřené ploše své téma dokázala zvládnout a napsat text, který lze hodnotit 

jako proporčně i obsahově vyvážený. S doporučenou odbornou literaturou se studijně 

vyrovnala a pro své téma ji dokázala adekvátně vytěžit.   

      Svou práci autorka vybavila uměřeným textově kritickým aparátem, v němž někdy kolísá 

velikost písma. Text práce doplnila seznamem literatury, s níž pracovala, práci předznamenala 

anotací. Š. Šolcová se průběžně, s velkým zájmem seznamovala s jí doporučovanou odbornou 

literaturou. Reagovala na všechny připomínky a rady pedagoga a pravidelně konzultovala své 

téma. Výsledkem je práce, již doporučuji k přijetí a hodnotím stupněm výborně (1).     
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