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Osudy středověkých žen, byť i těch vysoko postavených, jsou velmi málo dokumentované, 

přesto, nebo právě proto přitahují stále více badatelské pozornosti. L. Nemravová se zaměřila 

na markraběcí pár, který vládl Moravě kolem poloviny 14. století. Janu Jindřichovi, bratru 

slavnějšího Karla IV., věnovalo pozornost již více badatelů, jeho druhá žena, Markéta 

Opavská, však stála v jeho stínu. Autorka chtěla nahlédnout do soukromí této dvojice, která 

společně prožila asi 13 let, během nichž Markéta porodila nejméně 6 dětí. Úmysl autorky byl 

značně komplikován mimořádným nedostatkem pramenů, přesto dokázala z několika 

příhodných zpráv (např. kondolenční list Karla IV.) vydedukovat, že poměry v markraběcí 

rodině byly příznivé, naplněné osobním citem a úmrtí Markéty vyvolalo smutek nejen 

manžela, nýbrž i císařského švagra. 

 V úvodu práce nacházíme mj. zprávu o stavu literatury a pramenů; autorka také 

naznačuje, jakými metodami bude postupovat. Práce má charakter především biografický, 

deklarovaná prosopografie a antropologie nepřicházejí skoro ke slovu. 

 První kapitola je obecnějším východiskem k následujícímu výkladu. Je věnována 

problematice manželství ve středověku, a to po stránce právní a hlavně terminologické. 

Autorka si ujasňuje pojmy běžně v té souvislosti užívané a odkazuje na početnou obecnou 

literaturu. 

 Následující kapitoly postupují víceméně chronologicky. Nejprve autorka seznamuje 

s životem Jana Jindřicha v době, kdy působil jako hrabě v Tyrolsku, a připomíná debakl jeho 

manželství s Markétou Maultasch. Následovně objasňuje původ Markéty Opavské, aby mohla 

ve čtvrté kapitole přistoupit ke sledování společného života Markéty a Jana Jindřicha. 

S ohledem na velmi řídké pramenné zmínky o Markétě zaměřuje se na několik otázek, které 

jsou klíčové pro postižení Markétina působení na Moravě: datum svatby, chronologie porodů 

dokumentovaná dary města Brna ke křtinám, sňatková politika markraběte Jana a krále Karla 

spojená s dětmi Markéty Opavské, datum smrti a pohřeb Markéty. Výklad pak uzavírá stručná 

informace o dalších třech ženách Jana Jindřicha. 

 V závěru práce konstatuje L. Nemravová, že se snažila o vhled do soukromí 

markraběcí rodiny, což se celkem povedlo i přes fatální nedostatek pramenů. Podává také 

výčet nezodpověditelných otázek. Dodejme, že hlavním přínosem práce je poctivé 

shromáždění nečetných zpráv o markraběnce, rekapitulace toho, co je o ní známo. Práce je 



napsána kultivovaně, zachovává odpovídající citační úzus, vycházela z tištěných pramenů 

(především kronik a početných listinářů), uvádí dost rozsáhlý seznam literatury. Příloha 

obsahuje vedle obrazového doprovodu početné rodokmeny, které dokládají příbuzenské 

vztahy mezi různými snoubenci, o nichž byla řeč v textu (postrádám sdělení o autorství 

rodokmenů) a konečně podává souhrnný přehled pramenů, které se zmiňují o Markétě 

Opavské. Práce jako celek splňuje požadavky na kvalifikační práci bakalářského stupně, 

doporučuji ji proto k obhajobě a v závislosti na jejím průběhu navrhuji hodnocení 1-2. 
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