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   Hodnocená práce se zabývá tématem života a působení akvitánské vévodkyně 

a francouzské, resp. anglické královny Eleonory. Studentka v titulu vymezila 

svůj pohled na téma Eleonořinou korespondencí, v úvodu práce však i 

s ohledem na užší pramennou základu listinného typu předpokládá využití 

dalších narativních zdrojů, jakož i rozsáhlé odborné literatury. Práce jako celek 

využívá zvýšeného zájmu historiografie o postavu této významné ženy. 

 

   Text bakalářské práce je v podstatě rozdělen do tří celků. První lze označit za 

přípravný, neboť sleduje reálie akvitánského a francouzského prostředí 

v různých jejich vrstvách, dále biografické prvky Eleonory a její rodiny před 

sňatkem s francouzským panovníkem. Druhý oddíl sleduje Eleonořin život 

v různých časových rovinách – na francouzském dvoře, v pozici anglické 

královny, v kontextu bojů jejich synů s otcem, popř. po smrti Jindřicha II. při 

střetávání Richarda I. a Jana I. Závěrečná část pracuje s výše avizovanou 

korespondencí z jednotlivých časových období Eleonořina života. 

 

   Autorka pojala svoji práci ve značné extenzi a předložila text, který by snesl i 

nároky práce diplomové. Vycházela z relevantních primárních i sekundárních 

zdrojů a prokázala schopnost kvalitní heuristiky, plného pochopení dobových 

reálií i schopnost prezentovat téma v potřebném kontextu. V práci se 

nevyskytují větší faktografická pochybení a obraz života a působení Eleonory 

Akvitánské považuji za dostatečně plastický a dokládající její význam pro dějiny 

anglo-francouzské oblasti. Pokud bych měl poukázat na dílčí nedostatky, u nichž 

bych spatřoval ještě prostor pro doplnění, mohu upozornit na dvě, resp. tři 

oblasti. Určité výhrady mám k technické stránce práce – zápis bibliografických 



odkazů není vždy perfektní (nejednotné zkracování, tečky, mezery), kapitoly 

nejsou číslovány, navíc pro lepší strukturování by měly být některé včleněny 

jako subkapitoly pod větší oddíl. V natolik rozsáhlém textu se nutně vyskytnou 

menší nepřesnosti – formulační (obliba užívání významově nadsazených 

adjektiv) i obsahových (s. 73 – „vysvěcena na jeptišku“, s. 91 „převorkyně“); 

jazyk je však kultivovaný a bez gramatických nedostatků. Poslední komentář 

směřuje k metodice práce – autorka vymezila téma korespondencí Eleonory 

Akvitánské, ale až do s. 82 se jedná o spíše popisnou naraci na základě kronik a 

odborné literatury. Listinná pasáž je přesto i tak na bakalářskou práci dostatečně 

rozsáhlá, menší výhradu mám spíše k přístupu k dokumentům. Autorka podává 

spíše obsahovou analýzu pramenů, než aby dosáhla avizovaného pohledu na 

svět Eleonory skrze tyto listiny. Jedná se však o širší problém, neboť pouze 

z korespondence se svět této šlechtičny vyvozuje komplikovaně. Ve spojení 

s předchozími kapitolami je cíle dosaženo, byť spíše ilustrativním způsobem. 

 

Práci na základě výše uvedených náležitost doporučuji k obhajobě a navrhuji 

klasifikací v rozsahu výborně až velmi dobře. 
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