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Celkové hodnocení (slovně) 

  

Diplomová práce Michala Hlavatého na pomezí historie a literatury si klade ambiciózní cíl popsat 

vývoj vyobrazení ženy ve dvorských románech vzniklých převážně v českém prostředí v druhé 

poloviny 14. století. Z vyzrálého textu je patrné, že se autor tématem dlouhodobě zabýval (již 

v bakalářské práci), podrobně prostudoval a analyzoval uvedené prameny a velkou pozornost věnoval 

také metodické stránce práce. Kladně hodnotím poukaz na česká specifika v zobrazování ženy ve 

dvorských románech v porovnání s převážně německými předlohami. I když, jak autor v závěru 

správně poznamenává, právě v této oblasti by bylo třeba hlubší analýzy a studia zahraničních 

předloh.  

Po obsahové stránce považuji části věnované samotným dvorským románům za velmi zdařilé, 

kapitoly mají jasnou strukturu a obrazu ženy je v nich věnována největší pozornost. Drobné výtky 

bych měla pouze ke kapitolám zachycujícím historický kontext (kapitola 4.1. – např. hodnocení 

pozice Elišky Přemyslovny na s. 29, vztahů s Francií na s. 30 atd.). V kapitole věnované jednotlivým 

archetypům bych chtěla upozornit, že některé závěry George Dubyho, které autor často cituje, 

nemusí bez výhrad platit v českém prostředí. 

Za největší slabinu považuji gramatickou stránku práce, což mírně snižuje i mé závěrečné hodnocení.       
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