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Posudek vedoucí práce. 

 

Milena Ludvíková si za téma své bakalářské práce vybrala postavu druhé manželky českého a 

římského krále Václava IV. Žofie Bavorské.  Zvolené téma, které vzešlo z autorčina  zájmu o 

středověké ženské osobnosti, je tématem přitažlivým, neboť ukazuje vznešenou dámu,  jež 

jako královna svaté říše římské zažila hvězdný vzestup na nejvyšší příčku tehdejší 

společenské hierarchie, která však zároveň musela čelit mnohé nepřízni osudu, ať již rázu 

soukromého (bezdětnost) nebo veřejného (ztráta římského trůnu, vypuknutí husitských válek, 

život ve vyhnanství). Zároveň však je to téma, které se ukázalo zčásti nad možnosti 

defendantky. 

Pro svou práci Milena Ludvíková využívala především literaturu, a to jak literaturu 

zaměřenou na český středověk a dobu Václava IV., tak i věnovanou středověkým ženám a 

jejich postavení v tehdejší společnosti. Oba okruhy témat nabízejí velmi bohaté množství 

titulů v oblasti domácí stejně jako zahraniční provenience.  Vedle toho autorka pracovala i 

s prameny, především listinami dotýkajícími se Žofie Bavorské. Z nich je nutné uvést 

jmenovitě Žofiinu závěť, jíž ve své práci autorka věnovala značnou pozornost.  Výběr 

pramenů i literatury lze hodnotit kladně, byť v rámci literatury šlo nutně jen o výběr 

z možných textů. 

Ačkoliv autorka nastudovala značné množství informací a k bakalářské práci přistupovala 

zodpovědně, přesto se jí nepodařilo napsat práci, se kterou by sama mohla být úplně 

spokojena. Hlavní problém spatřuji v tom, že se jí nedaří psát obecněji laděné pasáže.  Proto 

také zvolené téma nepojala  v celé jeho šíři,  jako téma z oblasti  „středověkého ženství“, ale 

zúžila ho víceméně jen na životopis Žofie Bavorské. Pasáže věnované postavení ženy ve 

středověku se scvrkly na necelou stránku a další reflexe tohoto tématu již v čtenář nedočká. 

Lépe než v obecné rovině se autorce daří na půdě konkrétního vylíčení známých okamžiků 

královnina života nebo při popisech jejího majetku. Ale i zde spatřuji několik otazníků. Proč 

je v práci o smrti Žofie Bavorské pojednáno dvakrát? Jednou v kapitole o jejím životě‚ (s. 23), 

podruhé v samostatné kapitole nazvané Úmrtí královny Žofie Bavorské (s. 38). Nejen smrt, 

ale i její život jakoby se v práci štěpil do dvou částí, jedné stručné v kapitole nazvané Žofie 



Bavorská, druhé podrobnější v kapitolách 4-6?  Nerozumím také tomu, proč má bakalářská 

práce v podtitulu úmrtní rok Žofie Bavorské 1425, ačkoliv v textu autorka píše, že ze dvou 

hypotetických a v literatuře uváděných dat, se přiklání k roku 1428? 

 

Přes všechny vyřčené výtky však předložená studie  Mileny Ludvíkové  splňuje nároky  

kladené na bakalářskou práci. Proto ji také doporučuji k obhajobě. Vzhledem ke vzneseným 

výhradám však nemohu navrhnout lepší hodnocení než známkou dobře. 
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