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Diplomový projekt Jany Gigov je ambiciózní, avšak i zralou a soudržnou studií, která odpovědi na řadu 
závažných otázek, jež si klade, hledá důkladným ponorem do širokého okruhu historických pramenů. 
Jakkoli vzhledem k povaze tématu nebyl ani jiný postup dobře možný, předložená studie ukazuje, jak 
důsažná a ku prospěchu věci na sekundárních zdrojích relativně nezávislá může být metoda 
„pouhého“ soustavného srovnání textových variant jednoho příběhu, je-li podložena dobrou znalostí 
dobového kontextu, kritickou recepcí sekundární literatury a schopností střízlivé syntézy. 
Předložená studie, nesoucí titul, který ve své obecnosti a skromnosti téměř až zavádí (měl být spíše 
jen podtitulem), je významným a po mém soudu publikování hodným příspěvkem k řadě témat. 
K takovým nejcennějším zkoumaným námětům patří po mém  soudu mechanika přechodu historické 
události v příběh (narativisation, emplotment), tvůrčí napětí mezi ústní slovesností a literaturou, raná 
formace hned několika středověkých žánrů (sága, báchorka, legenda, passio, kronika, hrdinská epika, 
rytířský román), tvarování a „košatění“ literární postavy (character moulding), proměňující se 
tvářnost anglo-dánské fronty v kontextu sociálním, politickém, ideologickém i náboženském, vznik 
anglosaského křesťanského kultu, aj. Na základě precizní četby pramenů diplomová práce rovněž 
zásadně přispívá k projasnění chronologických a tematických souvislostí tří historicko-literárních 
tradic (story travel, reactive pattern), které jako vyjádření vikinské přítomnosti v anglosaské Anglii 
stojí v centru pozornosti studie – tradice skandinávské, anglo-dánské a západosaské (tento termín je 
snad záhodno v českém kontextu i z důvodů prakticky jazykových upřednostňovat). 
Pokud jde o kritické poznámky, domnívám se, že by k větší plasticitě autorčiny 3. kapitoly přispěla 
přece jen větší opora textu v alfrédovské odborné literatuře (některé uvedené zdroje v bibliografii 
jsou navíc již značně letité; z možných zdrojů uveďme např. Keynes-Lapidge, Alfred the Great, 
Wallace-Hadrill, Early Germanic Kingship in England and on the Continent či Dumvilleův Wessex). 
Rovněž bych doporučoval – zejména v případě, že bude text práce ve zhuštěné podobě publikován – 
vyvarovat se (jakkoli nečetných) kategorických formulací (např. že určitá postava nikdy neexistovala – 
jako nejspíše Ragnar Lodbrok /srov. str. 39/ – lze vždy jen předpokládat vzhledem ke svědectví 
pramenů). Dále je třeba upozornit už jen na dvě drobnosti spíše technického rázu: za prvé, 
bibliografie není řazena důsledně abecedně; za druhé, při druhotných citacích v textu je účelné i 
běžné uvádět rovněž zdroj, z něhož se cituje (v textu se týká např. práce de Vriesovy, citované 
prostřednictvím McTurka).  
 
Otázky k obhajobě: 
1. Na některých místech se v charakteristice pramenů užívá výrazů jako „artificiality“ a „strained“, a 
to většinou implicitně z hlediska moderního nazírání (např. na str. 45 či 47 ve vztahu k Ragnars saga 

Loðbrokar a Flowers of History). Nestálo by za to tyto charakteristiky promyslet, resp. propracovat 
s ohledem na souřadnice žánru/žánrů a jejich vývoj? 
2. V diskusi o žánrových charakteristikách ságy ve vztahu k probíraným skandinávským látkám se 
upozorňuje na fakt, že tento žánr na svůj rozvoj teprve čekal. Nemělo by se implicitní srovnání 
s „hrdinskou epikou“ ve vazbě na Alfréda Velikého  vyrovnat se skutečností, že hrdinská epika je 
v době, o níž diplomová práce pojednává, podle všeho již plně etablovaným žánrem  (jakkoli můžeme 
v dalším literárním vývoji pracovat s epic romances a chansons de geste)? 
3. Má využití báchorečných motivů v jiných žánrech ještě jiné funkce než „explanation of a difficult 
period in history“ (str. 48)? 
4. (Úsměvná otázka na závěr:) Může diplomandka ještě jednou laskavě objasnit, jak je to s „lodí bez 
kormidla“ coby „a cheap and popular means of transport“ (str. 49)? 
 
Celkové hodnocení:  
Domnívám se, že Jana Gigov odevzdala vyváženou a po všech stránkách fundovanou diplomovou 
práci, již proto bez výhrad doporučuji k obhajobě a předběžně hodnotím známkou výborně.  
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