
Hana Buřivalová-Novotná 
Rozklad kurtoazního ideálu ve výtvarné próze 15.století 

(Jehan de Saintré Antoina de la Sale) 
FFUK, Praha 2010 

Oponentský posudek diplomové práce 

Autorka se ve své diplomové práce (FFUK, pod vedením doc.Jamka, 57 stran textu) zabývá 
zajímavým problémem: postupným rozkladem kurtoazní koncepce rytířského ideálu na 
rozhraní středověku a novověku. 

Práce je rozčleněna do dvou částí, z nichž první se zabývá vývojem kurtoazního ideálu a 
druhá se zaměřuje konkrétně na charakteristiku a interpretaci známého románu Jehan de 
Saintré. 

Nejprve usiluje o charakteristiku kurtoazie, vycházejíc z několika pramenů (Michel Zink, 
Denis de Dougemont aj.). Konstatuje ne zcela přesně, že o jejím zrodu toho příliš nevíme (s.6) 
a uvádí rť'!zné odkazy (například křížové výpravy). Dospívá k závěru, že v 15.století dochází 
ve FraD~(Onceptu kurtoazie, jak uvedeno v názvu práce. 

tf ... t ~u,'4.t14 
Jde o práci přehlednou, poměrně dobře rozvrženou. Pokud jde o kompozici, lze uvést 

obecně, že práce se skutečně doslova dělí na dva ne zcela sourodé celky. První část je obecná 
a zdá se, že formulačně a myšlenkově méně propracovaná než část druhá, která je 
jednoznačně více promyšlená a lépe formálně dotažená a na vyšší jazykové úrovni. Pokud jde 
o závěr práce, nejeví se mi srovnání s golfovým klubem jako příliš zdařilé. 

Práce vykazuje určité nedostatky, zejména v první části. Interpunkce není zcela zvládnutá, 
množení adjektiv se jeví jako nešvar, opakování slova "což" není příliš obratné. Dochází 
patrně k zúměně slov "současný" a "soudobý", často a nadbytečně se vrací slovo "také". 
Interpretace závěrů Denise de Rougemonta ja poněkud zjednodušující (souvislost 
s katarstvím, oslava náboženství). "Křesťanskou herezi" je nepřesné stavět proti "křesťanství" 
(jde stále o křesťanství, jakkoli církevní autoritou zavržené). Srovnání katarství s kurtoazií 
není zce:~:~svědčivé. 

POkuj~oncepční souvislosti, praCl podle mého názoru postrádá formulaci problému, 
položení otázky, stanovení hypotézy. 

Jak řečeno výše, druhá část je vyzrálejší, "hotovější". Předkládá poměrně zdařilou analýzu 
zvoleného díla, zabývá se různými interpretacemi tohoto díla. 

Vol ba tématu je zaj ímavá, hodná ocenění. 

DOI',()rUčLlji k obhajobě. 

Doc. Aleš Pohorský 


