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Jak řečeno v názvu, rozhodla se kandidátka srovnat hlavní dvě podoby středověké legen-

dy, v jejímž středu stojí rytíř Lancelot, s přihlédnutím k ztvárněním dalším (zejména k pozdní 
rekapitulaci Thomase Maloryho). Lancelot jakožto jeden z hlavních rytířů Artušova Kulatého sto-
lu je v centru především dvou příběhů, posléze do jisté míry propojených: vystupuje tu jako rytíř 
osvoboditel královny Guinevry a posléze její milenec, tedy v kontextu kurtoazním, ačkoli naruše-
ném; a potom v řadě dalších dobrodružstvích souvisících s hledáním svatého Grálu (tedy s pro-
blematikou „zakletého světa“) a výsledným zánikem tohoto artušovského světa, jak jsou ztvárně-
na v románu Lancelot du Lac (nebo též Lancelot v próze) a v dalších románech s ním souvisících, 
tvořících tzv. cyklus Lancelot-Grál. Jde o úkol náročný jak na zvládnutí textů, tak z hlediska 
interpretačního a dá se říci, že kandidátka se ho zhostila se ctí, i když jisté prohloubení pohledu 
by bylo na místě, zvlášť pokud jde o problematiku grálu, obecný smysl této legendy, ale i přesněj-
ší a konkrétnější vylíčení toho, jakým způsobem se vlastně Lancelot na tomto hledání podílí (to je 
jedna z průběžných připomínek vedoucího práce, k nimž kandidátka ve výsledné verzi nepři-
hlédla). 

Komplexnost látky vede k tomu, že zejména shrnutí pozdních osudů literární postavy 
jsou značně nepřehledná, neujasněná jak ve vnitřních souvislostech příběhu, tak v pramenném 
určení popisovaných epických prvků. Na poměrně četné připomínky, které jsem jí k této části 
práce dával k úvaze, kandidátka většinou nereagovala, ať už proto, že jí nezbylo dost času, nebo 
že k upřesnění neměla dostatečné pramenné podklady. Jisté mrzuté nejasnosti nebo i pochybné 
interpretace tak v práci zůstaly (např. neujasněná souvislost mezi rytířem jménem Galehaud a 
Galaadem, a zvlášť triviální interpretace okolností, za nichž byl Galaad Lancelotem počat: podle 
autorky mu byla Galaadova matka vlastním otcem „vlastně zaprodána“, i když otci bylo Galaado-
vo narození zvěstováno, takže jednal na základě vyššího vnuknutí, což nabízí zjevné analogie sta-
rozákonní i novozákonní). 

Problémy formální a jazykové byly řešeny průběžně, zůstávají pouze nepodstatné drob-
nosti. 

Vzhledem k náročnosti tématu nicméně soudím, že kandidátka požadavky na bakalářskou 
práci zvládla, projevila dobrou schopnost práce s texty primárními a sekundárními, a obhajobu 
práce lze tedy doporučit; přes nedostatky, které nepokládám za málo významné, ale opět s ohle-
dem na obtížnost, s mírně kloním k hodnocení výborně. 
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