
Posudek na bakalářskou práci Michaeli Kaiserové „Obraz svatého Václava v kronikách starší české 

literatury 

     Předkládaná práce zahrnuje rozsáhlou časovou škálu pramenů, z nichž autorka vychází při 

zkoumání obrazu svatého Václava. Třebaže se práce zaměřila na světcovo zobrazení v kronikách, 

vychází kolegyně Kaiserová zcela logicky z hagiografie jako základny všech dalších podáních. 

Pro žánrové vymezení hagiografie a kroniky čerpala z díla Františka Kutnara a Jaroslava Marka 

Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví a z kolektivní Encyklopedie literárních žánrů 

(Eds. D. Mocná, J. Peterka). V otázce vztahu mezi kronikou a historií zdůraznila právem prolínání obou 

žánrů i fiktivnost ve výběru a způsobu  reflexe historických událostí, postav, dějů apod.  

     Výčet pramenů zahájila M. Kaiserová přehledem pramenů. Jde o stručný výčet vzhledem k jejich 

poměrně širokému záběru, což vyplynulo zřejmě z koncepce celé práce. Z hagiografických pramenů 

uvádí Kristiánovu legendu a charakterizuje ji podle cit. Přehledu českého a slovenského dějepisectví, 

teda z pohledu historického pramene. Pekařovo tvrzení, že jde o nejstarší kroniku českou by měl 

literární historik vyložit z její základní ideje, že Ludmila a Václav září na nebi jako nové hvězdy a svým 

světlem osvěcují celé Čechy a že kdyby ostatky tak znamenitých světců měli v zemích Karlovců a 

Lotharovců, dávno by je oslavili stavbou chrámů,klášterů, responsorií atd.  V tom Kristián také 

spatřuje velikost svatého Václava jako knížete a v tom by měli pokračovat i jeho nástupci. Literární 

reflexe Václavovy postavy tak vyjadřuje i úkoly soudobé politiky Boleslavů. Tím reaguji také na další 

kapitolupráce  Život knířete Václava z historického hlediska. Rovněž následující kapitola Zemřel kníže, 

narodil se světec… je, myslím, zbytečně uvozena publikací Maior Gloria, když bakalaureantka uvádí 

literární prameny. 

     Vlastní jádro práce tvoří etapy Václavova života, povahové vykreslení svatého Václava, jeho 

mučednická smrt a posmrtné zázraky. Některá témata mohla být zařazena spíše do historické 

kapitoly, např. Panovník Václava , Mnich Václav, Datum vraždy. Přes rozsáhlost zvoleného 

tématu,nebo právě proto, přináší práce kolegyně Kaiserové vhled do Václavova literárního portrétu 

v kronikářských nebo jim žánrově blízkých (např. Paprocký, Stránský) v chronologickém záběru dosud 

takto nesystemizovaný. Poukázala i na některé dosud vžité stereotypy v hodnocení prvního dílu  

Poselkyně starých příběhův českých křížovníka s červenou hvězdou Jana F. Beckovského, že jde o 

pouhou adaptaci příslušných partií Hájkovy Kroniky české (viz s. 18 a dále v konkrétním rozboru). 

     Práce M. Kaiserové proto splňuje všechny požadavky na bakalářskou práci kladené a doporučuji ji 

k obhajobě. 
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