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Autorka zvolila pro svou diplomovou práci méně obvyklé téma ze starší ťrancouzské
literatury z počátků novověku, které jiŽ svou podstatou propojuje literární vědu a ťtlozoťti,
duchovní svět tehdejší kultivované elity a jeji odraz v trádi8ní úterární formě. Takto pojaté
téma je potom zajímavé i tím, že se zamýšlí nad duchovním světem a mravními hodnotami ve
své době neobvykle vzdělané a svou blízkostí k francouzskému králi velmi vlivné ženy.
Markéta Navarrská, sestra Františka I., přispěla velkou měrou k renesančnímu rozvoji umění a
literatury v celém francouzském království a často ovlivňovala rozhodnutí svého královského
btatta. Právě ona stála za po určitou dobu velmi vstřícnou pozicí Františka I' k náboŽenské
reformě a šířícímu se kalvinismu. I když se tato králova vstřícná tolerance měla záhy změnit
v opětovné posílení pozic katolicismu, myšlenky reformace, náboŽenského rozjímáni á nteaani
pevných duchovních hodnot vedoucích ke spáse tvoří osu Markétina Heptameronu.

Autorka diplomové práce vhodně zaělen1\a téma do širšíňo historického rámce
počínající francouzské renesance a novodobého formování královské moci, ale i oficiálního
vítězství francouzštiny nad latinou ve všech podobách písemných dokumentů obecně a
v literární a duchovní oblasti zvláště' Podrobněji se věnujó i živótu Markéty z Angouléme,
královny Navarrské, kdy zdařile pracuje s několika biogradckými prameny a snaži r" triti.t y
zhodnotit dobově nutně tendenění zobrazení této vyjirnečné historické postavy anqítkořeny
jejího intelektuálního zaujetí a duchovního života. Nechybí ani srovnánis dalšimi význačnými
ženskými postavami francouzské historie.

stěŽejní částí práce je potom samotná charakteristika a rozbor Markétina básnického a
novelistického díla, v němž proniká vedle světských témat i výrazné zaujetí morálními a
duchovními hodnotami. Heptameron, kteý spojuje obě tyo poíohy' byt' ťormálně staví na
osvědčených literárních vzorech italské renesanční novely a přímo se hlásí k Boccacciovu
odkazu, předběhl svou dobu a je qýjimečný právě tímto dvojím iozměrem. I kdyŽ byla Markéta
ve své době obdivovanou autorkou především divadelních her s biblickou tematikóu a poezie,
Heptameron je právem povaŽován na její stěžejní a nesmrtelné dílo, byt' byl vydán aŽ deset let
po její smrti a teprve mnohem později se stal předmětem odbomého ,ii^r'Autorka diplomové
práce podrobně analyzuje Markétiny nénory na tradiční témata jakými jsou láska a manŽelství,
soustředí se však na to, co přináší nového z hlediska renesance a humanismu: subtilní diskusi o
postavení ženy ve společnosti, úvahy nad duchovním rozměrem lidského života, touha po
zdokonalení ducha a pevnosti víry. V těchto pasážich jepatrné diplomantčino zaujetí témateň i
snaha pochopit významnou renesanční autorku a přiblížit ji současnosti.

Cesky napsaná diplomová práce je i po formální stránce zpracovaná velmi pečlivě,
vyznačuje dobrou stylistickou urovní a kultivovaným jazykem, bez závažnějších .nyu u
překlepů. Lze ocenit dobrou práci s prameny a l'iterárními díly, jež vzhledem ke své časové
vzdálenosti nejsou dnešnímu čtenáři snadno přístupné. Diplomová ptáce splňuje poŽadované
niíroky, proto ji ráda doporučuji k obhajobě.

U obhajoby by mohla autorka pohovořit o případném duchovním vlivu catharské hereze
na náboženské myšlení Markéty Navarrské.
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