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Posudek vedoucího práce 

 

Fenomén Otachera Štýrského, přesně Otachera ouz der Geul, zvaného i Otakarem Štýrským 

(nebo v podobných variacích), podle Františka Palackého Hornek, zaujímá v české 

historiografie a zejména medievální pramenné výbavě hodně specifické místo. Na jedné 

straně neuvěřitelné množství faktů, vzbuzujících svoji až přeháněnou podrobností a priori 

nedůvěru, na druhé straně Otacher často jako jediný zdroj informací, to vše již po generace 

formuje komplikovaný vztah historiků k důvěryhodnosti Otacherova veršovaného díla, které 

fascinuje hlavně svým rozsahem. Jaksi se stále neví, jak s Otacherem „pracovat“, do jaké míry 

akceptovat někdy až neuvěřitelné detaily. Vzdáleně se dá Otacher přirovnat k Dalimilovi, i 

Otacher psal totiž své rýmované dílo v národním jazyku, avšak jako stoupenec Habsburků 

spojený s Lichtenštejny s výrazným antipřemyslovským ostřím. 

 K tak náročnému úkolu, totiž „včíst“ se do Otachera a vyrovnat se s některými jeho 

tvrzeními, přistoupila Anna Košátková solidně vybavena. Především jazykově, neboť nějaký 

dostupný překlad Otacherova díla ani v moderní němčině, natož v češtině, neexistuje. Formou 

několika pramenných sond analyzovala Otacherův přístup a pokud k tomu byly vhodné 

předpoklady, konfrontovala věrohodnost jeho líčení s jinými prameny. Uchazečka si vybrala 

tři takové okruhy. Za prvé zásnuby a svatby Přemysla Otakara II. a Václava II. (a k tomu 

svatbu Kunhuty Braniborské s mladším synem Bély IV.), za druhé pražskou korunovaci 

Václava II., kde Otacherovy verše vzbuzují opravdu velké pochybnosti, a za třetí obrátila 

pozornost k jednomu z říšských sněmů konce 13. století, v němž sehrál roli i český král. Anna 

Košátková prokázala to základní, totiž kritickou schopnost pracovat se středověkými prameny 

a vyhodnocovat je, podobně to platí o práci s literaturou nejen domácí, ale i zahraniční, 

převážně německojazyčnou. Její sondy vykazují logickou konstrukci a obohacují pohledy na 

tyto vybrané momenty českých dějin 13. století. V poslední kapitole nadto přistoupila ke 

srovnání Otacherova impozantního díla s Dalimilem, a to v obecnějším kontextu studia 

veršovaných kronik v oblasti střední Evropy. 



 Po mém soudu splňuje práce Anny Košátkové nároky kladené na bakalářskou práci a 

v některých ohledech je převyšuje. Obsahuje všechny potřebné náležitosti (prohlášení, 

anotaci, soupis pramenů a literatury aj.), v závěru zaujme i vybraná obrazová dokumentace. 

 Z těchto důvodů navrhuji, aby bakalářská práce Anna Košátkové Čeští králové očima 

Otachera Štýrského byla oceněna stupněm výborně a bylo by vhodné a prospěšné, kdyby se 

„otacharovskému“ tématu věnovala i nadále.  
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