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Anna Hojková si zvolila za téma bakalářské práce, jež vznikla v rámci mezinárodního 

česko-francouzského historického semináře při ÚČD, problematiku profánních slavností a 

jejich významu pro život a politiku středověkého dvora. Zaměřila se zvláště na dva typy 

zábava rituálů, turnaj a tanec. Práci vědomě a v souladu s trendy dnešní medievistiky pojala 

jako interdisciplinární, pramennou základnou i metodologicky ji tedy situuje na pomezí 

tradiční politické historiografie, dějin každodennosti a dějin umění. Písemné dokumenty a 

ikonografický materiál vnímá jako rovnocenné prameny. 

V úvodní kapitole zdařile zasadila problematiku do politického a společenského 

kontextu vývoje burgundského soustátí v 15. století. Vyzdvihnout je třeba využití zásadních 

prací B. Schnerba, s nímž měla, stejně jako s dalším specialistou na dějiny Burgundska, 

Jacquesem Paviotem, také možnost odborných konzultací v rámci česko-francouzského 

semináře. Pod vlivem jejich studií se podle mého názoru správně kriticky vymezila vůči 

tradovanému tvrzení, že turnaje a příklon k rytířských románům odrážely neschopnost šlechty 

žít v realitě a snahu o únik do snového světa. 

Autorka bakalářské práce správně postřehla, že taneční zábavy primárně sloužily 

vévodově reprezentaci a politické propagandě. Anna Hojková nijak neskrývá svůj zájem o 

tanec, neulpěla však na povrchu a k analýzám využila širokého rejstříku pramenů. Zahrnula 

mezi ně jak regule pro specifické typy slavnostních událostí (například Knihu o turnajích 

Reného z Anjou), tak ojedinělé dílo Oliviera de La Marche Le parement et triumphes des 

dames, kde se alegorickou formou představuje soupis součástí dámského oblečení. Pro oblast 
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tance hojně užila skvostného rukopisu Les Basses Danses de Marguerite ďAutriche z roku 

1470. 

V částech bakalářské práce, kde zachází do podrobností, Anna Hojková nikdy neztrácí 

ze zřetele mocenský rozměr jednotlivých součástí oděvů a ozdob. Z tohoto hlediska 

souhlasím s poněkud neobvyklým zařazením obrazového materiálu přímo do textu Ca nikoli 

tedy do obrazových příloh za vlastní text), protože to integrální vřazení ikonografických 

pramenů umocňuje jejich vnímají jako pramenů rovnocenných, v rámci logicky gradujícího 

proudu autorčiny argumentace. 

Závěrem: Anna Hojková ve své bakalářské práci prokázala, že si v průběhu studia osvojila 

zásady historické práce. Při využívání pramenů a literatury prokázala vynikající jazykové 

znalosti, které se odrazily nejen při práci s nejnovější francouzskou literaturou, ale také při 

studiu pramenů sepsaných ve střední francouzštině. Rozbor ikonografického materiálu je 

poučený, citlivý, respektující jeho žánrové specifiky a nezbytné osobité metodologické 

postupy. Anna Hojková navíc přesvědčivě demonstrovala, že umí poznatky získané 

z literatury a informace pramenů samostatně a tvůrčím způsobem využít v odborné práci. 

V průběhu diskuse při obhajobě by autorka mohla nastínit, se kterými prameny české 

provenience 15. století by bylo možné prameny burgundské srovnávat. Hodnotí vliv 

burgundské módy na české, resp. středoevropské prostředí této doby jako výrazný? 

Bakalářskou práci Anny Hojkové rád doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit ji známkou 

výborně. 

V Praze dne 25.8.2009 
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