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Posudek vedoucího práce: 

 

Paní Krejčí si zvolila za problematiku své bakalářské práce nelehké a 

nevšední, zato velmi zajímavé téma: představit dílo a myšlenky Christiny de 

Pizan české badatelské obci a zaměřit se zvláště na nadčasové etické otázky 

a morální postoje této první „profesionální spisovatelky“, básnířky a filozofky 

pozdního středověku. Toto téma je obtížné nejen náročností pochopit nám 

vzdálenou dobu přelomu 14. a 15. století, prostředí francouzské společnosti 

a francouzského dvora, ale také nutností zvládnout po „technické“ stránce 

literaturu a prameny, které jsou převážně a logicky v cizím jazyce. Autorka 

se navíc této práci věnovala s nadšením, velkým nasazením a naprosto 

samostatně a to v době, kdy byla zcela vytížena náročnými rodinnými 

záležitostmi.  

Lenka Krejčí strukturovala svoji bakalářskou práci do šesti kapitol, 

v nichž se po představení četné literatury a pramenů věnuje hledání 

odpovědi na své badatelské otázky. Mezi tyto otázky patří především 

problematika reprezentace a ideálu „dobrého krále“ konce středověku, 

problematika typická nejen pro Christinu de Pizan, ale provázející dějiny 

v různých obměnách a vývoji od antiky po nejnovější dobu. Kromě představ 

dobrého krále a správné vlády v díle Christiny, se autorka zabývá snad 

nejznámější problematikou, která spisovatelku proslavila, a to jejím pojetím 

role ženy, jak obecně ve společnosti, tak ve vztahu k mužům. Díky svým 

postojům se mimo jiné Christina de Pizan stala objektem zájmu „vzdělaných 

žen“ z počátku francouzské revoluce a její dílo se dočkalo v této době nového, 

na svoji dobu „vědeckého“ vydání. K lepšímu pochopení doby, v níž Christina 

žila a o které psala, nás autorka bakalářské práce přivádí výkladem o Francii 

pozdního středověku, o dobovém pojetí morálky a etiky a samozřejmě o 

životních peripetiích středověké spisovatelky.  

Struktura práce, stejně jako vytčené výzkumné otázky, jsou dobře 

voleny a prezentovány a vyvolávají ve čtenáři vysoká očekávání. V analytické 

části studie autorka pracuje s „dobovými“ pojmy a jejich významy, srovnává 

je a pokouší se o jejich interpretaci a pochopení. Taktéž se snaží o porovnání 

dobového společenského a morálního paradigmatu s názory Christiny, 

přičemž nalézá a podtrhuje postoje, které jsou u pozdně středověké/či raně 

humanistické autorky odlišné, osobité, představující výjimku z tradičního 

schématu. Paní Krejčí zde ukazuje svoji schopnost pracovat s historickým 

textem, přesto však občas sklouzává k určitému parafrázování pramene. 
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Doporučila bych také věnovat v dalších pracích větší pozornost citacím. Byť 

paní Krejčí uvádí na počátku své studie jasně, z jakých edic pramenů a 

literatury čerpá, tak z poznámek pod čarou může mít čtenář občas pocit, že 

autorka používá jen jednu knihu pro delší výklad (například dějin Francie 

dané doby) a to ještě ne vždy nejvhodnější titul z vědeckého hlediska (André 

Maurois je ke zvážení). Autorce rovněž prozatím unikla bohatá francouzská 

literatura věnující se tématu dobrého krále a žen v době Christiny de Pizan, 

nicméně tento „nedostatek“ bude pravděpodobně napraven v další vědecké 

činnosti paní Krejčí. Naopak je třeba vyzdvihnout přílohy, které bakalářskou 

práci doprovázejí, soupis díla Christiny de Pizan a obrazový materiál, který 

velice jasně ilustruje předchozí text a jenž by si zasloužil vlastní studii. 

Práci paní Lenky Krejčí považuji, i přes určité nedostatky, za 

podnětnou a domnívám se, že může být prvním krokem k dalšímu bádání 

směřujícímu k propracovanější magisterské diplomové práci. Jsem toho 

názoru, že splňuje nároky kladené na bakalářský stupeň, k obhajobě ji 

doporučuji a hodnotím známkou výborně až velmi dobře (podle projevu u 

obhajoby). 
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