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Posudek vedoucího práce 

 

 Paní Eva Vláčilová si zvolila poměrně obtížné téma, diskutované v německé 

historiografii řadu desetiletí. Názorový diskurz je tu mimořádné široký, stejně jako množství 

nejrůznějších příspěvků k tomuto problému. Je to dáno tím, že Konrád II. představoval po 

saském (otonském) století první významnou dynastickou změnu v dosavadních osudech říše, 

která přinesla řadu nových impulsů, současně však velmi lpěla na zachování kontinuity 

s předcházejícími desetiletími. Druhým problémem je právě Wipův Životopis císaře 

Konráda II. Burgundský pisatel totiž sestavil spis poměrně netradiční, jehož interpretace není 

jednoduchou záležitostí. 

 Lze konstatovat, že diplomantka za této situace postupovala uvážlivě, a pokud se jde o 

heuristickou stránku díla, využila všechny nejdůležitější moderní syntézy německé 

provenience. Jistou výhradu lze mít k rešerši časopiseckých studií a chybí Erkensova 

biografie Konrad II. (um 990–1039). Herrschaft und Reich des ersten 

Salierkaisers, Regensburg 1998. Netroufám si však tvrdit, že by jejich využití změnilo 

zásadním způsobem autorčiny závěry. 

 Metodologie studie je podřízena plně použitému pramenu; paní Vláčilová ji rozdělila 

do devíti tématických kapitol, jejichž řazení je v zásadě chronologické. Obsahově vycházejí 

z témat, která Wipo považoval za stěžejní pro politiku svého císaře, a pokud jde o způsob 

zpracování převládá analytický přístup. Tam, kde překladatelka práce přistupuje 

k interpretaci, zůstává konzervativně v mezích dosavadního bádání. Odpovídají tomu i 

formulované závěry, cenné jsou zde především autorčiny postřehy k (středo)východní politice 

Konráda II., která ve srovnání s burgundskými či italskými aktivitami císaře, není zahraniční 

medievistikou tolik sledována. 

 Vysoce lze na druhou stranu ocenit autorčin pokus o překlad Wipova Životopisu. Paní 

Vláčilová tu dokládá výbornou znalost latiny, navíc se nejedná o samoúčel, protože příloha 

dovoluje lépe pochopit jak Wiponovy myšlenky, tak text samotné práce. Pokud je mi známo, 

jedná se vůbec o první český překlad celých Korádových činů, a je proto třeba podtrhnout, že 

autorka tu neměla jednoduchou situaci a že se jedná o zcela samostatný – a pokud mohu 

posoudit – i zdařilý počin. 

 Nechtěl bych proto tímto posudkem vzbudit dojem, že snad paní Vláčilová předložila 

triviální práci. Naopak, máme co dočinění se solidním textem, za kterým se skrývá velké 



množství poctivě odvedené práce. Diplomantka nepochybně prokázala znalost historického 

řemesla a předvedla i schopnost ho použít. Problémem tu byla spíše menší odvaha 

k samostatnějšímu formulování vlastních závěrů. Práci proto doporučuji k obhajobě a 

navrhují ji klasifikovat známkou: 

 

výborně 
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