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Oponentský posudek 

Ve své předkládané bakalářské práci se autorka zaměřuje na dva základní projevy dobové 

reprezentace burgundského dvora, společenský tanec a turnaj. Zatímco první z těchto 

ťenoménú měl spíše doprovodnou funkci a stával se tak součástí jiných společenských 

událostí, turnaje ztělesňovaly svébytný útvar s danými pravidly a programem. Anna Hojková 

dokázala přes rozdílnost obou těchto fenoménú nalézt jejich společný kořen právě s dúrazem 

na jejich reprezentační funkci. Zároveň se vymezila vúči staršímu, spíše negativnímu 

hodnocení dvorských slavností (jehož nejznámějším představitelem je snad legendární kniha 

Johana Huizingy Podzim středověku) a v souladu se současnými trendy bádání o 

burgundském dvoře a pozdněstředověké společnosti (Bertrand Schnerb, Jacques Paviot) 

nahlíží toto téma jako dúležitou součást sociálních dějin šlechty konce středověku. 

Již v úvodu obhajuje své zaměření na dvúr burgundských vévodú, který posloužil jako vzor 

dvorské etikety a slavností na dlouhou dobu dopředu. Tato skutečnost je v našem prostředí 

často opomíjena. Celá práce je pak rozdělena na dvě základní části, jimž předchází krátké 

uvedení do historického kontextu. Zde se autorce podařilo na dvou stranách stručně a přitom 

názorně popsat genezi a vývoj tzv. Burgundského soustátí. Je třeba ocenit fakt, že tento úvod 

zbytečně nezabíhá do podrobností a umožňuje tak hladce přejít k základní problematice celé 

práce. Z faktického hlediska mu lze snad vytknout pouze tu drobnost, že Karel Smělý 

neusiloval ani tak o udělení královského titulu (jak to ostatně činil jeho otec Filip Dobrý), 

nýbrž přímo o císařskou korunu. 

První část věnovanou genezi odívání v burgundském prostředí považuji za největší přínos celé 

práce. Už jenom proto, že v české historiografii prakticky neexistují publikace či články 

věnující se byť obecně této problematice a v zahraničí se tímto fenoménem zabývají pouze 

jednotlivci, jejichž díla jsou jen velmi těžko dostupná. Pro vyplnění tohoto "bílého místa" 

autorka přistoupila k interdisciplinárnímu srovnání mezi skoupými vyprávěcími prameny 
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(zejména Olivier de la Marche, Le parement et triumphes des dames) s rozsáhlým 

ikonografickým svědectvím. Za velmi přínosný a užitečný považuji způsob řazení 

jednotlivých ilustraCÍ přímo do textu (a nikoli do přílohy za celou práci). Čtenář bakalářské 

práce má tak možnost přímo sledovat popisovaný vývoj odívání. Také používaná 

terminologie (kterou autorka správně ponechává v originále při absenci českého ekvivalentu) 

svědčí o velkém zaujetí a orientaci v daném tématu. Z těchto důvodů není třeba vytýkat, ale 

spíše doporučit pro další studium fenoménu odívání na burgundském dvoře další (avšak 

poměrně těžko dostupné) práce. Pro srovnání lze využít práce Agnes Page Vetir Ze Prince, jež 

zkoumá problematiku odívání na savojském dvoře v přibližně stejné době. Také publikace 

americké historičky umění Anne van Buren-Hagopian o fenoménu "módy v pozdním 

sH-edověku" propojují podobným způsobem popsané zvyky s ikonografickým materiálem. 

K řadě obrazových i popisných zdrojů, které autorka uvedla, lze pak přiřadit ještě Henegavské 

kroniky (Chroniques de Hainaut, 1448), jež dokládají jak textem, tak i obrazem tzv. oděvní 

politický program (programme politique vestimentaire) Filipa Dobrého. 

Rovněž základní přehled o podobě pozdně středověkého tance v burgundském prostředí 

dokládá zdařilost celé práce. Autorka zde neváhala jít přímo adfontes a použít pro svůj rozbor 

unikátní pramen Les Basses Dam'es de Marguerite ďAutriche a doplnit jej o více než jedno 

století mladší traktátem Thoinota Arebeaua nazvaným Orchéstrographie. Tento průřez 

jednotlivými druhy tanců pak lze vést především v synchronní rovině a také v komparaci 

s jinými regiony, jak autorka ostatně učinila v případě Itálie. 

Jestliže fenomén odívání a tance bývá často v medievistice dosud polem neoraným, v případě 

rytířských turnajů je situace odlišná. Anna Hojková zvolila spíše selektivnější výběr se 

zaměřením na modelový návod tzv. krále Reného I. z Anjou (Le Livre des fournois du roi 

René). Tento pramen pak umožnil setrvat ve stejném metodologickém východisku, jaké 

autorka použila v předchozích částech, tj. přímé srovnání textu s obrazem. Návody Reného 

Knihy turnajů, jejíž modelovo sti si je autorka plně vědoma, pak bývají v předkládané práci 

doplněny o pojednání Oliviera de la Marche Traicté ďun tournoy fenu a Gand par Claude de 

Va u ldray. Pro účely bakalářské práce může tato sonda (vedená ovšem do zcela zásadních 

pramenů) postačovat, nicméně v dalším výzkumu bude důležité soustředit se i na prameny 

narativní či přímo literární. Vhodným doplňkem se tak může stát např. Kniha o činech 

dobrého rytíře Jacquesa de Lalaing', případně další rytířské romány. Také dobové kroniky 

burgundské provenience (Chastellain, Monstrelet, Escouchy) poskytují užitečné informace 

I Le Lh'/"e desfaits dll bon cheva/ier messire Jacques de Lalaing, in: D. RÉGNIER-BOHLER, Splendeurs de ta 
cour de Bourgogne, Paris, 1995. 
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nejen o průběhu, ale i o reprezentační funkci rytířských turnajů v daném regionu. Cenné údaje 

poskytuje rovněž katalog nedávné výstavy o posledním burgundském vévodovi Karlu 

Smělém2 , v němž se kromě obrazových příloh vyskytují příslušné pasáže o tanci, hudbě a 

turnaj ích v burgundském dvorském prostředí. 

Z hlediska formální úpravy bakalářské práci lze vytknout pouhé drobnosti (v poznámkách je 

vhodnější uvádět místa vydání v originále, některé bibliografické údaje se zbytečně opakují 

celé, ač byly předtím zkráceny - viz Orchéstrographie), nejedná se však o nedostatky 

závažnějšího rázu. S ohledem na lepší orientaci čtenáře by také bylo možná praktičtější na 

dotyčné ilustrace odkazovat přímo v textu (např. "viz obr. 37"). Odkaz přes poznámku pod 

čarou však na druhou stranu umožňuje lepším způsobem citovat zdroj obrázku. V přehledu 

bibliografie se pak setkáváme s úctyhodným seznamem primárních rukopisných zdrojů. 

Otázkou zůstává, zdali by nebylo vhodnější propojit jednotlivá díla s příslušnými 

internetovými odkazy tak, jak to figuruje v poznámkách pod čarou. Za poněkud závažnější 

považuji fakt poměrně úzkého výběru monografií a absenci článků. Je to sice způsobené tím, 

že k danému tématu je příslušných prací poskrovnu (a to i v případě přehledu politických 

dějin Burgundska), nicméně alespoň k fenoménu středověkého turnaje a šlechtické 

reprezentace obecně lze vycházet z většího počtu přehledových prací. 

Přes uvedené námitky lze podle mého názoru předloženou bakalářskou práci hodnotit 

stupněm výborně. Z tohoto slibného základu bych jednoznačně doporučoval její rozšíření a 

prohloubení ve formě diplomové práce. 

V Praze 7.9.2009 "./'?c~./!.~~ , 7:; 
'Mgr. Jaroslav Svátek 

c Charles le Téméraire (1433-1477). Splendeurs de la cour de Bourgogne. 8ruxelles 2009. 
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