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Anna Košátková si pro svou bakalářskou práci vybrala období českých dějin, kterému byla a 

patrně ještě bude věnována celá řada historických studií, tj. období vrcholného až pozdního 

středověku za posledních Přemyslovců. Obraz českého krále je podán z neotřelého úhlu 

pohledu skrze optiku rýmované kroniky Otakara (podle autorky Otachera) Štýrského, dosud 

víceméně využívané spíše jen jako ilustrace dobových událostí.  

Bakalářská práce je rozčleněna do tří až čtyř tematických skupin. Po povinném vypořádání se 

s prameny a odbornou literaturou se autorka nejprve zaměřila na stručný nástin života a 

kariéry Otakara Štýrského. Za ústřední námět práce si pak vybrala tři festivity, které se týkají 

života dvou českých králů – Přemysla Otakara II. a Václava II., a to svatby obou, korunovace 

Václava a zasedání říšského sněmu roku 1298, jejichž líčení je součástí štýrské kroniky. 

Autorka tomu přeřadila ještě jednu teoretičtější kapitolu o klasifikaci těchto a podobných 

událostí z hlediska moderní historiografie a historické antropologie a etnografie. Zde se 

pokusila vyrovnat se s relativně nedávnou terminologickou diskusí o užívání výrazů „rituál“ a 

„ceremonie“. Rozumím autorce v tom, že jí jde o vymezení a o terminologickou přesnost. Zdá 

se mi však, že tato diskuse je v souvislosti s předloženou prací nadbytečná. Navíc, pokud by 

se autorka chtěla s celou záležitostí skutečně vyrovnat, musela by zpracovat tuto diskusi v její 

celé šíři a nezaložit svůj text pouze na diskusi dvou autorit. Striktní oddělování „rituálů“ od 

„ceremonií“ není u případů zvolených autorkou ani dost dobře možně, protože oba prvky jsou 

často přítomné současně.  

Tři krátké studie jsou věnovány zásnubám a svatbám, event. i rozvodu českých králů 

(Přemysla Otakara II. a Václava II.), navíc též svatbě Kunhuty Braniborské s Bélou 

Uherským, korunovaci Václava II. na českého krále a jeho účasti na říšském sněmu 16. 

listopadu 1298. Autorka přitom postupuje ve všech případech podobně. Po krátkém uvedení 

do teoretické stránky události (např. o sňatku či rozvodu ve středověku obecně), je táž událost 

analyzována konkrétně na základě štýrské kroniky, přičemž se autorka neomezila pouze na 

líčení Otakara Štýrského, ale srovnává je s vyobrazeními v dalších, zejména narativních 

pramenech. Tyto části práce A. Košátkové považuji jednoznačně za nejsilnější a 

nejzajímavější, a to i přes drobné nepřesnosti v teoretických úvodních pasážích, které snad 



vznikly spíše krácením textu nebo nedostatkem prostoru. Vysoce oceňuji autorčinu práci 

s originálním textem, místy doloženou jejími vlastními překlady. Velmi kvalitní je analýza 

koncepce díla Otakara Štýrského ve srovnání s dalšími dochovanými prameny a s tím spojené 

hledání čtenářského či posluchačského okruhu těchto pramenů. 

V závěru práce pak A. Košátková připojuje ještě zobecňující pasáž o veršovaných kronikách 

v období vrcholného středověku, přičemž si pro komparaci zvolila tzv. Dalimilovu kroniku. 

Výběr byl dán patrně zejména ohledem na vernakulární jazyk originálu a přibližně stejnou 

dobu vzniku. Autorka se pokouší definovat koncepci obou autorů a definovat jejich čtenářský 

okruh. V této souvislosti bych ale raději volila méně obecný název kapitoly než „Fenomén 

veršovaných kronika ve středoevropském prostoru“. Jediný odstavec věnovaný pokusu 

zachytit obecný vývoj rýmovaných kronik není dostatečný a pro další výklad ani nutně 

nezbytný. Obsahuje totiž jen několik víceméně náhodných zmínek o dalších dílech. 

Doporučila bych autorce přiznat, že se jedná o srovnání dvou titulů, navíc dobře zvolených. 

 

Závěrem konstatuji, že Anna Košátková předložila práci, ve které se poctivě vypořádala jak 

s prameny, tak i s moderní odbornou literaturou. Její bakalářská práce splňuje veškerá kritéria 

kladená na takovou práci, a proto ji doporučuji práci k obhajobě a přikláním se k hodnocení 

výborně. 

 

V Praze 3. června 2013     PhDr. Eva Doležalová, Ph.D. 


