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Bakalářská práce Mileny Ludvíkové si klade za cíl monograficky zpracovat život 

české královny Žofie, druhé manželky krále Václava IV. O královně nebyla dosud 

publikována žádná ucelená práce, pouze drobnější studie zabývající se zejména 

královniným testamentem, korunovací atd. 

Struktura práce vykazuje určité nedostatky. Autorce se některé kapitoly nedaří naplnit 

adekvátním obsahem. V tomto směru kriticky hodnotím především první kapitolu 

„Pohled na ženu ve středověku“, která nepřináší takřka žádné informace. Tuto 

složitou problematiku autorka shrnula do 8 a podkapitolu o postavení královny do 5 

řádků. Vhodnější by bylo kapitoly vůbec nezařazovat, než v této podobě. Některé 

z kapitol se duplikují a bylo by lepší je zmínit pouze na jednom místě (ohledně smrti 

Václava IV. i Žofie). 

Postrádám rovněž zhodnocení pramenů a literatury, z nichž práce vychází. Z textu a 

poznámkového aparátu vyplývá, že autorka čerpá částečně z pramenů (nejhojněji je 

zastoupena kronika Vavřince z Březové, jejíž text ovšem nepodrobuje kritickému 

zhodnocení, např. pasáže o Janu Husovi) a zčesky a slovensky psané odborné 

literatury. To je zejména v kapitolách věnovaných Wittelsbachům a Žofiiným 

kontaktům s rodinou škoda. V této souvislosti navíc zcela postrádám zmínku o 

Žofiiných rodičích a sourozencích (bratři jsou uváděni až v dospělosti). 

Po obsahové stránce vykazuje práce kolísavou kvalitu. V první polovině věnované 

životu po boku Václava se autorka dopouští řady nepřesností a zjednodušení (zejména 

při popisu politického vývoje, který je někdy i nadbytečný, neboť s královnou nemá 

přímou souvislost, nebo ji autorka v daných kapitolách neuvádí). Druhou polovinu 
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práce, která se soustředí již na specifická témata jako královnin vztah k husitství, 

závět apod., hodnotím pozitivněji. Jistě tomu napomohlo větší množství odborných 

článků, z nichž mohla autorka čerpat.  

Ani po jazykové stránce práce nedosahuje příliš vysoké úrovně, neboť obsahuje 

gramatické a stylistické chyby. 

I přes uvedené výtky nalezneme v práci také pasáže, které zaslouží pochvalu. Autorka 

se nespokojuje s konstatování, že manželství Žofie a Václava zůstalo bezdětné, ale 

zabývá se též otázkou královnina vztahu k dětem u panovnického dvora. Za přínosné 

považuji rovněž kapitoly věnované závěti a jejímu naplňování, donátorské činnosti či 

zajímavé úvahy ohledně symboliky bible krále Václava. Textové i obrazové přílohy 

práce jsou rovněž velice vhodně zvolené.

Z kritických připomínek a dotazů vybírám:

• Fundace královny nejsou úplné (postrádám např. fundaci gotického kostela sv. 

Bartoloměje v Kočí). Škoda, že autorka nečerpá též ze studie Mileny Bartlové 

„Was Queen Sophia of Bavaria Patron of Art?“ In Markéta Jarošová - Jiří 

Kuthan- Stefan Scholz (eds.), Prag und die großen Kulturzentren Europas in 

der Zeit der Luxemburger (1310–1437). Praha 2008

• Jak jsem již uvedla, úvahy nad bezdětností královny v souvislosti s dětmi 

v její blízkosti jsou velmi zajímavé a evokují dotaz, zdali lze v pramenech 

vysledovat vzájemné kontakty i v budoucnu. 

• Možné důvody odložené korunovace královny jsou v práci nastíněny. 

Napadají mě ještě neustálé spory krále s arcibiskupem Janem z Jenštejna, které 

mohly být důvodem, proč se korunovace odehrála až roku 1400.

Závěr: Bakalářskou práci „Žofie Bavorská“ doporučuji k obhajobě a hodnotím 

vzhledem k uvedeným výtkám známkou dobře.

V Praze 29.8.2012
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