
ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zaměřuje na sebeprezentaci Alžběty I. Alžběta I. vládla Anglii 

během bouřlivé doby – její otec Jindřich VIII. odtrhl Anglii od katolického náboženství a 

Alžběta musela čelit pokusům o invazi a spiknutím. I přesto je alžbětinská doba pomatována 

jako zlatý věk Anglii kvůli tomu, jak prosperovalo umění. Alžbětě se povedlo upevnit si svoji 

moc mimo jiné díky své sebeprezentaci. Alžběta přeměnila sama sebe v panenskou královnu a 

vytvořila ze sebe jedinečný symbol, a to díky chytré manipulaci tudorské estetiky a 

genderových očekávání. 

Tato bakalářská práce sleduje vývoj Alžbětiny sebeprezentace. První kapitola se věnuje 

historickým okolnostem, které měly vliv na utváření postoje Alžběty I. Rozebírá Alžbětino 

složité rodinné pozadí, obvinění z velezrady během vlády její sestry Marie, přetrvávající tlak, 

aby se vdala a také její rozhodnutí vzdát se jejího těla ve prospěch její politické osobnosti a 

přeměnit se tak v panenskou královnu. Především se tato kapitola snaží ukázat, jak důležité 

události utvářely Alžbětiny rétorické strategie a techniky sebeprezentace.  

Druhá kapitola postupně přibližuje Alžbětinu sebeprezentaci skrze její portréty. Začíná 

s portrétem mladé princezny Alžběty a ukazuje, že přeměna na panenskou královnu nebylo 

něco, co by měla Alžběta vždy v plánu, ale byl to spíše výsledek určitých okolností, se kterými 

se Alžběta musela vypořádat. Během raných let její vlády byla Alžběta vypodobňována jako 

silný monarcha, ale pořád jako člověk. Od osmdesátých let šestnáctého století jsou Alžbětiny 

portréty plné symbolů a zobrazují panenskou královnu jako všemocnou glorianu, která 

nahradila Pannu Marii v anglikánské církvi. Bakalářská práce analyzuje různé interpretace 

slavného portrétu, na kterém je vyobrazena s válečným loďstvem.  

Poslední kapitola analyzuje Alžbětiny vlastní texty a hledá příklady Alžbětiny 

sebeprezentace. Nejprve analyzuje Alžbětin projev v Tilbury, který je klíčovým textem pro 

Alžbětinu genderovou sebeprezentaci. Alžběta se před svými vojáky prezentuje zároveň jako 

král i královna. Tato dvojitá genderová sebeprezentace umožnila Alžbětě obrátit nevýhodu 

jejího pohlaví ve svou výhodu. Ztělesňovala silného anglického krále i matku ochranitelku 

národa, Pannu Marii. Použitím takových rétorických strategií se Alžbětě podařilo motivovat 

její vojsko, které porazilo španělské loďstvo. Následně se práce zaměřuje na Alžbětinu 



korespondenci. Alžbětina sebeprezentaci se v její korespondenci lišila podle toho, komu psala 

a za jakým účelem. Tyto různé sebeprezentace jsou porovnány. Závěrem práce zkoumá 

Alžbětinu poezii. Alžběta psala básně pro její poddané, ale také komponovala meditativní, 

soukromé básně. Alžbětina sebeprezentace se nachází také v její poezii a její projevy jsou 

porovnány s jejími veřejnými vystoupeními. 

Tato bakalářská práce má za cíl ukázat, že Alžbětina sebeprezentace byla klíčovým 

prvkem v jejím úspěšném kralování a vysvětluje, jako se to Alžbětě podařilo. Ukazuje, že 

Alžbětina sebeprezentace byla vytvořena sjednocením dvou faktorů: tudorské estetiky a 

vzepřením se dobovým genderovým očekáváním. 
  



 


