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Celkové hodnocení (slovně) 

 

Eliška Hofmanová se v diplomové práci zabývala českou královnou Gutou Habsburskou. 

Jedná se o téma, které již zpracovávala v práci bakalářské. Cíle, které si pro diplomovou práci 

vytyčila, jsou ale odlišné. Autorka se snaží na život české královny Guty nahlížet v širších 

souvislostech, ve srovnání se životy Gutiných sester, které se také staly objekty úspěšné 

sňatkové politiky svého otce. 

Práce je vcelku logicky strukturovaná a vyvážená. Po kapitolách věnovaných otázce postavení 

urozené ženy ve středověké společnosti následuje výklad o Gutině původu (o rodu 

Habsburků, rodičích a sourozencích). Druhá polovina práce je již věnována samotné Gutě, 

jejímu manželství a životu v Čechách. Do této části je zařazen také medailon Markéty 

Přemyslovny, nejmladší dcery královny Guty, který ovšem z časového vymezení práce 

vybočuje. Hlavním přínosem práce jsou části věnované Gutinému rodinnému prostředí, 

zejména pak Gutiným sestrám a jejich kontaktům s habsburskou rodinou. Autorka srovnává 

osudy dcer Rudolfa Habsburského a všímá si jejich dalšího působení na dvorech, kde byly 

provdány. Kapitoly o Gutiných sestrách vycházejí ze zahraničních pramenů (autorka čerpala 

jak z německých kronik obsažených v Monumenty germaniae histoica, tak z listinného 

materiálu např. Regesta imperii, Wittelsbachische regesten) a německé literatury.  

Ostatní části práce o české královně přinášejí také několik nových poznatků a jsou upraveny 

stylisticky. Oceňuji erudici v tématu a množství prostudované literatury. 

Po formální stránce nacházím drobné nedostatky a stylistické neobratnosti (např. s. 64 – 

„úspěšné vzdělání Elišky Přemyslovny v klášteře sv. Jiří“, grafická úprava poznámkového 

aparátu v pdf. verzi), které ovšem zásadně nesnižují dobrou úroveň práce. Práce je psána 

čtivým jazykem a nesklouzává k fabulaci, naopak drží se historických faktů. V tématu 

sňatkové politiky Rudolfa Habsburského by bylo možné s využitím širší německé odborné 

literatury a pramenů dále pracovat.  

Práci Elišky Hofmanové navrhuji s přihlédnutím k průběhu obhajoby hodnotit známkou 

výborně.  
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