
Oponentský posudek na bakalářskou práci Lenky Krejčí s názvem Mrav, morálka, etika 
v díle Christiny de Pizan

Diplomantka se ve své práci zaměřila na rozbor díla francouzské středověké básnířky 

Christiny de Pizan. Zvolila pojmy „mrav“, „morálka“ a „etika“ a hledala v Christinině díle, 

jak tyto pojmy chápe žena, žijící poněkud osobitým životem ve 2. polovině 14. a první 

polovině 15. století, po většinu svého života vdova, nucená starat se sama o sebe. Zdrojem 

obživy jí byly převážně její básně a další literární tvorba. Část života strávila i v klášteře.

Pokud jde o metodu práce, autorka uvádí pouze, že „...pokusím se navázat na již existující 

studie o životě a díle Christiny de Pizzan a poznatky, které proběhlé výzkumy přinesly, 

prohoubit a rozšířit.“ /s. 6/

Autorka musela při zpracování práce prokázat i jazykové znalosti, francouzské prostředí je 

velmi specifické a v lingvistickém ohledu poměrně náročně k bádání, a ačkoli má na konci 

práce připojený seznam prací Christiny de Pizan, podle nepřesného, popř. neporozuměného 

přepisu některých pojmů (s. 13 bitva u Azincortu; vícekrát Etienn, s. 23 L´Avision) bych 

soudila, že čerpala spíše z anglických prací o Christině a její době, popř. z české literatury než 

z originálů.

Hlavním zdrojem práce, pravděpodobně inspirací pro ni, je diplomová práce Ireny 

Štěpánkové Dílo francouzské básnířky Christiny de Pizan jako historický pramen, obhájená

v roce 2011 na Filozofické fakultě pod vedením Martina Nejedlého, a slečnou Krejčí citovaná

jen v pozn. 4 na s. 7 (v závěrečném seznamu pramenů a literatury není), jejíž název je v 

poznámce navíc uveden nepřesně.

V základním se diplomantka drží práce Mgr. Štěpánkové, která je více zaměřena na celkový 

rozbor práce Christiny de Pizan. 

Naše diplomantka si zvolila několik pojmů, pro které pak hledala vysvětlení, resp. jejich 

chápání Christinou de Pizan v její tvorbě. „Mrav“, „morálka“ a „etika“ jsou klíčová, nejen 

slova v názvu, ale i pro vlastní výzkumnou část diplomantky, když se na asi 10 stránkách 

práce pokouší najít podstatu jejich vnímání Christinou de Pizan, rozebrat „hřích“ a „ctnost“.

Ostatní části diplomové práce přinášejí nástin situace ve Francii za Christinina života, tedy na 

přelomu 14. a 15. století, dále životopis Christiny de Pizan a náhledy na tzv. knížecí zrcadla a 



postavení žen ve středověku. V posledně jmenovaných kapitolách se rovněž věnuje uvedeným 

pojmům převážně na základě rozboru díla Ch. de Pizan.

V průběhu obhajoby bych od diplomantky ráda slyšela zejména komparaci mezi její prací a 

diplomovou prací Mgr. Štěpánkové.

Byť na práci oceňuji pěkný, čtivý styl, jímž je napsána, vzhledem k podle mého názoru příliš 

silné inspiraci nedávnou obhájenou prací na Filozofické fakultě, a to i z hlediska její 

struktury, a dále z hlediska čerpání informací o díle Christiny de Pizan spíše z překladů a 

literatury o ní i malému prostoru, věnovanému vlastnímu tématu diplomky, navrhuji 

hodnocení kolem stupně dvě.
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