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Autorka si jako téma diplomové práce zvolila pojetí ideálu rytířského panovníka při srovnání 

dvou epických literárně-historických památek, jež vznikly v rozmezí druhé poloviny 13. a na 

počátku 14. století - středohornoněmecký veršovaný epos Alexander a staročeský veršovaný 

epický příběh (báseň) Alexandreida.  

Za cíl si vytkla srovnání těchto děl nikoliv pouze z pohledu literárního žánru či popisu 

jednotlivých vlastností, podle nichž byl panovník hodnocen v obou dílech, ale naopak 

sledovala souběžně také méně doceňovaný význam těchto památek v historickém kontextu. 

Předně tedy proč obě díla se shodným námětem v Čechách vznikla, jaké měla oslovit 

publikum, a s jakým cílem. Právě takové srovnání obou děl, které při pohledu na panovnický 

ideál reflektující domácí historické dění, nebylo dosud podrobeno hlubšímu analytickému 

výzkumu. Diplomantka si byla vědoma také skutečnosti, že se historiografie a literární věda 

věnovala více staročeskému textu a proto zvolila jako klíčový postup právě srovnání obou děl. 

V této souvislosti vycházela rovněž z toho, že vliv německé dvorské literární produkce 13. 

století na přemyslovském dvoře měl nesporný význam pro staročeský literární vývoj, což 

vždy vyžaduje mezioborové srovnávací přístupy. Zde se opírala např. o práce Jana Lehára, 

Eduarda Petrů nebo germanistky Sylvie Stanovské. Srovnáním obou epických textů 

v kontextu dobové mentality usilovala konečně o poukázání na nutnost širšího využití 

takových písemných památek v historiografii, kde patří spíše k okrajovým pramenům. 

Práci rozdělila do deseti kapitol včetně úvodu, závěru a seznamu pramenů i literatury. 

Po úvodním vymezení zařadila rozbor vzniku a dochování dvou hlavních pramenů, a dalších 

narativních pramenů včetně odborné historické a literárně-vědné literatury. Ve třetí kapitole 

popsala zvolený metodický postup, ve čtvrté se vypořádala s reáliemi doby Přemysla Otakara 

II., Václava II a politickými souvislostmi na počátku 14. století. Zařadila také popis rozkvětu 

dvorské rytířské kultury, jež iniciovala nejen vznik zde sledovaných literárně-historických 

pramenů. V páté kapitole představila v obecném kontextu středověké křesťansko-filozofické 

nauky pojetí ideálu panovníka, které se odráží nejen v narativních textech středověku. 

Poukázala na hodnoty, které středověk přejímal z antiky a dále rozpracovával. Vyhodnotila 

rovněž možné recipienty těchto hodnot a přejímání takových vzorců ideálního panovníka 

mezi historiemi, kronikami, legendami a literárními památkami středověku. V kapitole 

poukazuje rovněž na odbornou diskuzi k pojetí a výkladu tzv. systému rytířských ctností a 

jejich vývoji. 

Šestá a sedmá kapitola nesou hlavní díl vytčeného tématu, vlastní rozbor a srovnání 

děl, při sledování těchto kritérií: 1) srovnání odlišností obsahu skladeb; 2) charakteristické 

rysy každé z nich; 3) sledování popisu ideálu. V jazykově německé skladbě byly navíc 

zhodnoceny vzory pro vznik díla – předně latinská předloha Alexander od G. Castillionského. 

V případě staročeské skladby pak opět diplomantka pojednala o vzorech a vlivu zmíněné 

latinské verze a též domácí německé verze od Ulricha von Etzenbach. Dále poukázala na 

vlastní diskusi nad staročeskou verzí ze strany literární vědy. U obou děl vyzdvihla míru a 

podíl rytířství i kurtoazie, a rovněž porovnala podíl fantaskních příběhů a aventure v obou 

z nich. Po analytické části předložila v osmé kapitole srovnání děl ve dvou liniích; nejprve ve 

vyhodnocení pojetí ideálu a následně ve smyslu určení a funkce obou skladeb v historickém 

kontextu.  

Přínos takto vymezené diplomové práce lze spatřovat především v tom, že autorka 



podrobně zpracovala středohornoněmecký epos, který obsahuje 28 tisíc veršů v celkem deseti 

knihách, jenž nabízí v jiném pojetí sledovaný ideál panovníka, než staročeský kratší text. Na 

rozdíl od staročeského textu se německý soustředí totiž i na chování dvorské společnosti, 

ideální chování rytířů ve vztahu k ženám a zohledňuje i vliv tzv. Frou Minne. Vedle kurtoazie 

a dvorské lásky odlišně obě díla popisují např. také boj a turnaje. V pojetí ideálu pak 

staročeská verze hodnotí panovníka pouze jako dobrého vládce a soudce, který vládne 

spravedlivě a spravedlivě bojuje. Německá verze naopak nabízí širší paletu vlastností 

ve dvorském duchu, kde se vedle spravedlivé vlády vyžaduje k ideálu také věrnost, štědrost, 

služba, dvornost a krása. V této fázi diplomantka doplňuje starší bádání, jež zvláště německý 

text podrobně neanalyzovalo. Pro přehlednost a různost charakterových pojmů nabízí 

srovnání pomocí tabulek.  

Vedle analýzy pojmů a obsahu lze přínos spatřovat rovněž ve snaze po odhalení 

kontextu vzniku skladeb. Předně proto, že německá verze symbolizuje až propagandistický 

oslavný ráz vlády Přemysla Otakara II., který její vznik inicioval, ale nedožil se dokončení. 

Rytířský a oslavný charakter skladby určený pro dvorské publikum diplomantka vyhodnocuje 

tak, že měl spíše poučný charakter právě v aspektech popisů ideálního chování 

vládce/panovníka, kurtoazních scén nebo správného boje. Poukazuje tedy na význam 

didaktický a moralizující, který umocňuje tragický konec hlavního hrdiny, jenž se zpronevěřil 

ctnostem. V této souvislosti upozorňuje rovněž na tzv. Aristotelovy rady – explicitní výklad 

toho, jak se má dobrý král chovat. Didaktický charakter spatřuje rovněž ve staročeském díle, 

kde je ovšem umenšený „hodnotový systém“ ve zcela jiné narativní strategii autora. Zde 

upozorňuje na to, že staročeská verze opět reflektuje dobu, v níž vzniká, tedy dobu kolem 

roku 1306, kdy na obsazení trůnu má výrazný vliv domácí nobilita. Tím diplomantka 

přesvědčivě oponuje tezím Jana Lehára, že obě díla nijak neaktualizují samotný 

alexandrovský příběh. Je tomu právě naopak, neboť sledováním historického kontextu a 

příčin vzniku děl, diplomová práce dokládá v literárně-historickém vědomou reflexi doby, 

aktuálního dění, které podnítilo a ovlivňovalo vlastní vyprávění - přímou narativní strategii 

každého autora. Německou verzi více obrácenou na panovníka i jeho dvůr a staročeskou verzi 

cílící na věrnou nobilitu a dobrého krále.  

Autorka také v diplomové práci mimo jiné poukázala na nutnost mezioborového 

přístupu při práci s literárně-historickými památkami a také zdůraznilapotřebu širšího 

využívání těchto děl pro výzkum závěru přemyslovské epochy. Prokázala schopnost 

analytického přístupu včetně hledání metodických možností při řešení vytčených kritérií. Dále 

také schopnost jednotlivé výsledky vzájemně komparovat a porovnat odlišné přístupy a 

výsledky různých vědních oborů. Na závěr bych ráda vyzdvihla především práci se 

středohornoněmeckým rozsáhlým eposem, jehož výklad zaobírá značnou část diplomové 

práce a rovněž zpracování množství sekundární mezioborové literatury, kterou bylo nutné 

zpracovat. V rámci historiografie by bylo však dobré doplnit práce Václavy Kofránkové 

k době a mocenské ideologii krále Přemysla Otakara II.  
Stylisticky je diplomová práce na odpovídající úrovni a celkově splňuje kritéria 

kladená na diplomovou práci. Doporučuji proto k obhajobě a k hodnocení známkou výborně. 
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