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Posudek na diplomovou práci Ireny Štěpánkové Dílo francouzské básnířky 
Christiny de Pizan jako historický pramen, Univerzita Karlova, Filozofická 
fakulta, Ústav českých dějin,  Praha 2011,  64 stran, obrazové přílohy.

Diplomová práce Ireny Štěpánkové vznikala pod mým vedením jednak v době 

diplomantčina pobytu na univerzitě v Toulouse, jednak v rámci česko-francouzského 

historického semináře.  Tematicky souzní s jedním z jeho cílů, tedy prohloubení studia česko-

francouzských vztahů a důraz na zmínky o českých zemích a jejich panovnících ve 

francouzsky psaných pramenech. V Toulouse ostala Irena Štěpánková možnost rozvíjet své 

znalosti studovaných pramenů pod vedením prof. Florence Bouchetové,  v česko-

francouzském semináři pak konzultovat s odborníky na dílo Kristiny Pisánské, mj. s prof. 

Francoise Autrandovou, prof. Sophie Cassagnes-Brouquetovou a prof. Jeanem Dufournetem. 

Rady a metodologické podněty významných představitelů současné francouzské medievistiky 

a vynikající jazykové znalosti diplomantky se podle mého názoru na úrovni práce příznivě 

odrazily. 

Dílo francouzské básnířky Kristiny Pisanské, trochu zjednodušeně pokládané 

některými autory za první profesionální autorku středověku či dokonce středověkou 

feministku, zůstává zatím českou historiografií málo využité, a to i přes četné bohemikální 

prvky (zejména v Knize o činech a dobrých mravech moudrého krále Karla V., kde je 

zobrazena známá návštěva Karla IV. ve Francii roku 1378 jako vzor dvorského ceremoniálu). 

Irenu Štěpánkovou zaujala rovněž ta část Kristininy tvorby, kde se autorka zamýšlí-zvláště po 

manželově smrti – nad svým ženským osudem. 

Diplomantka si správně zvolila jako východisko životopis zkoumané autorky. Důraz 

položila logicky na její vztah k otci, dvornímu astrologovi francouzského krále Karla V. a na 

nečekanou smrt manžela Etienna roku 1390. Kristina se stala ze dne na den hlavou šestičlenné 
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rodiny. Irena Štěpánková mohla podle mého názoru více zdůraznit vliv některých událostí na 

její tvorbu, zvláště šílenství Karla VI. a zavraždění Ludvíka Orleánského roku 1407. 

Základem pro hlubší analýzu zvolených děl se stal autorce diplomové práce 

vyčerpávající přehled tvorby Kristiny Pisánské. Poté se zaměřila na veršovanou skladbu Le 

Livre du Chemin de longue étude z let 1302-1403, kde se dá  při pečlivém rozboru vyhledat 

většina témat, jimiž se autorka zabývala. Irena Štěpánková správně upozornila (s. 28) na 

důležitost iluminací, na jejichž počet a kvalitu Kristina Pisánská sama dbala. Důraz položila i 

na četné autobiografické zmínky v dílech básnířky, výjimečné v dobovém kontextu. 

Nejpřínosnější části diplomové práce spatřuji v části, která se věnuje vztahu Kristiny 

Pisánské a „ženské otázky“. Irena Štěpánková zde citlivě analyzuje zapojení básnířky do 

sporu o Román o růži a její jednoznačně odmítavé stanovisko k Jeanovi de Meung, autorovi

druhé části notoricky známé skladby. Kristina podrobila kritice vnímání ženy jako 

sexuchtivého objektu, jazyk textu urážlivý vůči ženám, dvojakost názoru na ženskou 

počestnost  i obscénní závěr Románu. 

V části věnované Knize o Karlovi V. oceňuji vřazení této skladby do dobově velmi 

oblíbeného žánru knížecích zrcadel. Pozoruhodné je rovněž hodnocení pasáže o návštěvě 

Karla IV. jakožto metafory nejvyšší možné míry moudrosti, které panovník 14. století mohl 

dosáhnout. 

Irena Štěpánková prokázala ve své práci schopnost citlivě pracovat s tak osobitým 

historickým pramenem, jakým jsou literární texty ve střední francouzštině.  Využila většinu 

základních odborných prací, i když lze konstatovat dílčí mezery, například monografii 

Bernarda Guenée Un meurtre, une société, Paris 2003, která je pro poznání Kristinina 

politického myšlení velmi důležitá. V této souvislosti se nabízí otázka, na kterou by 

diplomantka mohla odpověď při obhajobě: jaký vliv měla podle jejího názoru na Kristininu 

tvorbu zášť mezi Armagnaky a Burgundskými a jaká byla její politická pozice?  Irena 
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Štěpánková jinak prokázala, že  s literaturou dokáže kriticky nakládat a tvůrčím způsobem ji 

využít. I když je zejména francouzské bádání o Kristině Pisánské dnes již rozsáhlé, dokázala 

poměrně stručná práce v některých bodech dospět k přesvědčivým a originálním závěrům. 

Diplomovou práci Ireny Štěpánkové rád doporučuji k obhajobě, navrhuji ji hodnotit 

známkou výborně nebo velmi dobře, podle průběhu obhajoby a diplomantčiných odpovědí na 

připomínky a otázky. 

V Praze dne 16. 5. 2011                                            Doc. PhDr. Martin Nejedlý, Dr. 




