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Bakalářská práce Lucie Tomanové se zabývá tzn. druhým životem české královny Elišky 

Přemyslovny. Eliška Přemyslovna dlouhodobě patří k těm osobnostem českých dějin, jejichž 

příběh přitahoval a stále přitahuje pozornost nejen historiků, ale také autorů krásné literatury, 

prózy i dramatu. Lucie Tomanová si ve své práci klade za cíl zachytit, jak se obraz Elišky 

Přemyslovny v dobových pramenech a literatuře postupně vyvíjel a co mělo na jeho podobu 

klíčový vliv.  

Po úvodních kapitolách věnovaných biografii Přemyslovny přechází autorka k obrazu Elišky 

v české historiografii. V této pasáži stručně charakterizuje nejdůležitější práce historiků od 

Františka Palackého až po současné autory a poukazuje na jejich rozdílné názory ohledně 

hodnocení Elišky Přemyslovny. 

Velkou pozornost autorka věnuje obrazu Elišky Přemyslovny v narativních pramenech 14. 

století, přičemž zdůrazňuje význam Zbraslavské kroniky jako ústředního pramene, který 

posléze ovlivnil všechny další kronikáře (a nejen je). Eliška v narativních pramenech 

středověku vystupuje jako převážně kladná postava a pravá pokračovatelka rodu. 

Za neméně hodnotnou část práce pokládám kapitoly věnované obrazu Elišky Přemyslovny 

v beletrii a dramatu 19., 20. a 21. století. Lucie Tomanová zvolila pouze stěžejní díla, která se 

Eliškou zabývají, s přihlédnutím na dobu, v níž vznikly. Výběr titulů (zvláště v oblasti 

dramatu) považuji vzhledem k rozsahu práce za přiměřený. Některé pasáže jsou ale příliš 

stručné a zasluhovaly by větší pozornost (povídka Mastičkář a Tylova kritika, hra J.K.Tyla 

atd.) a akcent na prostředí, či dobu, v níž vznikaly. 

Kladně hodnotím volbu tématu, neboť autorka má jako druhý obor český jazyk a literaturu a 

mohla v práci využít své znalosti. Téma druhého života Elišky Přemyslovny nabízí ještě další 

možné úhly pohledu a v práci by autorka mohla pokračovat (obraz Elišky v jiných 

historických obdobích, obraz Elišky ve výtvarném umění apod.) 



Z kritických připomínek vybírám: 

• Při komplexním čtení práce je patrné, že na některých místech (např. s. 9) sama 

autorka přejímá (patrně nevědomky) líčení Elišky Přemyslovny v dikci Petra 

Žitavského, čímž vlastně sama potvrzuje mnohokrát vyřčený vliv zbraslavského 

pramene na další autory.   

• Postrádám přehledný výčet dalších literárních děl sledovaného období, která se 

Eliškou Přemyslovnou zabývají. 

 

Závěr: Předkládanou práci považuji jak po obsahové, tak po formální stránce za zdařilou a 

navrhuji hodnotit známkou výborně. 

 

 

 

V Praze dne 17. Května 2010     Mgr. Kateřina Telnarová  

 

 


