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Práce Evy Jindrákové se zabývá manželkami českého krále Vladislava II., Gertrudou
Babenberskou a Juditou Durynskou. Autorka si klade za cíl (jak uvádí v úvodu) popsat jejich
původ, život v Čechách a zakladatelské činy, kterých se účastnily. Hlavním úskalím práce, jak
Eva Jindráková správně poznamenává, je malé množství pramenů, které život a aktivity
Vladislavových manželek zachycují. I přesto se jí daří na základě studia diplomatických a
narativních pramenů a sekundární literatury přiblížit rodinné prostředí, z něhož manželky
pocházely (včetně zakladatelské činnosti Gertrudina otce Leopolda III. Babenberského),
nastínit možné důvody jejich sňatku s Vladislavem, stručně popsat jejich aktivity (zejména
zakladatelské) v kontextu vlády Vladislava II. a specifikovat jejich obraz v listinách 12.
století.
Autorka prokázala dobrou orientaci v sekundární literatuře, přičemž se nespokojila pouze
s publikacemi českými, naopak v pasážích věnovaných rodinnému prostředí daných žen
čerpala převážně z děl rakouských a německých autorů.
Práce je logicky strukturována a neopomíjí ani kapitolu věnovanou obrazu Gertrudy a Judity v
dílech středověkých kronikářů. Přesto u některých kapitol není název kapitoly v souladu
s jejím obsahem. Např. v kapitole „Cíle a užitá metodika“ nejsou uvedeny cíle práce (nalezla
jsem je pouze v úvodu), autorka se na tomto místě naopak věnuje vlastní motivaci, inspiraci a
stručně popisuje strukturu práce. Zvolená metodika také není popsána.
Jazyková stránka práce je vcelku dobrá, překlepů ani gramatických chyb není mnoho a
poznámkový aparát je také v pořádku.

Z kritických připomínek vybírám:
•

Chyba na s. 20 ohledně rakouského Babenberska.

•

Další sňatky mezi Babenberky a Přemyslovci by si zasloužily větší pozornost.

•

Poměrně velký prostor práce věnuje (jak u Gertrudy, tak Judity) rodině původu,
předkům a sourozencům, zatímco potomci Vladislava a jeho manželek jsou v práci
povětšinou jen zmíněni. Domnívám se, že jejich osudy měly být alespoň stručně
nastíněny. Snad i Judita mohla mít na jejich život určitý vliv.

Závěr: Eva Jindrová splnila i přes drobné nedostatky zadaný úkol v dobré kvalitě a plném
rozsahu. Její práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit známkou výborně.
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