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A) Téma a materiál 

 

 Tématem práce je proměna žánru severské ságy v tzv. rytířských ságách, tedy 

překladech evropské dvorské epiky a v žánrech, jež byly těmito překlady ovlivněny: 

originálních (či sekundárních) rytířských ságách a lživých ságách. Jedná se bez výjimky o žánry, 

jež byly starší literární historií po dlouhou dobu odsuzovány jako produkt úpadkového vkusu z 

doby zániku staroseverské kultury a jež naproti tomu moderní literární historie počíná oceňovat 

jednak jako literární počiny, jednak jako nástroj poznání klíčových proměn, jež staroseverská 

společnost v průběhu skandinávského středověku (ca 1066-1397) prodělala. Jedná se tedy o 

téma vědecky zajímavé a v současné době aktuální. 

 

B) Obsahová stránka práce 

 

 V rámci práce diplomandka analyzuje dvě rodové ságy, čtyři rytířské, dvě originální 

rytířské a jednu ságu lživou. Celkově se tedy jedná o devět ság z nichž sedm dosud nebylo 

přeloženo do češtiny. Hlavním předmětem analýzy je proměna charakteru postav mezi 

rodovými ságami (které jsou chápány jako zástupce autochthonní severské ságové tradice) a 

ostatními žánry. 

 Diplomadka si všímá změn v popisu postav, jež na obsahovéúrovni reprezentuje 

přechod od realistického popisu postav v rodových ságách (příležitostné zdůrazňování 

nehezkého vzhledu jednajících postav a jejich často skromného odění) k ideálu krásy a 

honosného odívání v rytířských, originálních rytířských a lživých ságách. Ruku v ruce s tím jde 

nárůst zvýšený zájem o high moral qualities (s. 48), hrdinů a ideál jejich dvorného chování 

(kurteisi, hœverska), jež se projevuje mj. ochranou slabých, zejména žen (s. 42). I formálně 

nicméně představují rytířské ságy značnou inovaci. Oproti rodovým ságám se těžiště přesouvá 

od prvotního uvedení postavy k průběžným komentářům jejích činů: Hero's identity is 

gradually created from fragments of the secondary comments in various situations (s. 42). 

Spolu s poznámkami o důležitosti osobního dospívání a vzdělávání nám tato proměna jasně 

demonstruje nový lidský ideál, jejž Skandinávie do té doby neznala. Tento dynamický koncept 

osobnosti je bezesporu značnou proměnou oproti v podstatě statickému charakteru osobnosti, 

který nacházíme v rodových ságách. Toto zjištění navíc dobře charakterizuje s proměnou 

celkového pohledu na společnost, jak ho oproti památkám doby vikinské (mj. Píseň o Rígovi) 

vyjadřují teoretické spisy 12. a 13. století (Kázání proti norským biskupům, Královské zrcadlo).1 
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 Diplomandka dále pokračuje analýzou originálních rytířských ság a lživých ság, v nichž 

se kód dvorského chování stává empty convention (s. 53), respektive literary convention (s. 80). 

Průběžné komentáře k hrdinovu charakteru mizí (s. 54), a ač obsah osobních charakteristik 

často akceptuje dvorský ideál, jeho forma poukazuje k návratu ke statickému modelu osobnosti 

(s. 54-55, s. 67). 

 V závěrečnéčásti práce se diplomandka věnuje sociální stratifikaci jednotlivých žánrů a  

modelů osobnosti, jež v nich nacházíme. Rytířské ságy spojuje (jak je v bádání obvyklé) s 

dvorem norského krále Hákona Hákonarsona, pro nějž představovaly vorbildliche Unterhaltung 

v Glauserově smyslu (s. 36). Originální rytířské ságy pak dle jejího názoru představují "feudální 

utopii" islandské středověké šlechty (s. 87), zatímco lživé ságy sloužily pouhé zábavě (s. 58, 

88). 

 Pokud bychom měli shrnout klady práce, považuji za pozitivní především to, že jasně, 

přehledně a za pomoci mnoha příkladů dokazuje to, co u badatelů, kteří se tématu věnovali, 

zůstalo často na úrovni pouhého dojmu. Za jasně nejpřínosnější však považuji závěrečnou část 

práce, v níž diplomandka jasně a přesvědčivě formuluje své přesvědčení o vazbě jednotlivých 

žánrů na proměňující se vrstvy staroseverské společnosti. Snad jediné, co bychom hledali 

marně, je vysvětlení proměny vkusu islandské aristokracie od rodových ság k originálním 

rytířským a lživým ságám. Mohlo se jistě jednat o imitaci norských aristokratických kruhů a 

snahu připodobnit se "evropským" vyšším vrstvám, proč se ale tato tendence objevuje právě v 

popisované době?2 

 

C) Formální stránka práce 

 

 Po formální stránce text plně splňuje nároky kladené na diplomovou práci. Jazyk práce 

(nakolik jsem schopen ho hodnotit) je jasný a srozumitelný. Obzvláštní ocenění zaslouží práce s 

velkým množstvím originálních textů (do češtiny dosud nepřeložených). Práce, nakolik vidím, 

užívá naprostou většinu k tématu dostupné literatury 

 

D) Celkové hodnocení 

 

 Práce jasně formuluje svůj cíl, přehledně analyzuje shromážděný materiál a jasně 

formuluje dosažené závěry (snad jen kapitola 4.2. (Iceland and lygisõgur) pojednávající o 

originálních rytířských ságách a lživých ságách, mohla být rozdělena na podkapitoly věnované 

těmto jednotlivým žánrům). Přehlednost zpracování analyzovaného materiálu odpovídá 

                                                                
Old Norse Theories of Society. From Rígsþula to Konungs skuggsiá, in: Jens Eike Schnall - Rudolf Simek (ed.), 
Speculum regale. Der altnorwegische Königsspiegel (Konungs skuggsjá) in der europäischen Tradition, Wien: 
Fassbinder, 2000. 

2. Stálo by za úvahu, zda za touto změnou nemůže stát ztráta politických pozic po zániku svobodného státu, s 

jejíž pomocí osvětluje Axel Kristinsson přechod od klasických rodových ság k postklasickým (Kristinsson, Axel, 

Lords and Literature. The Icelandic Sagas as Political Instruments,in:Scandinavian Journal of History 28 

(2003);Kristinsson, Axel, The Revered Outlaw. Gísli Súrsson and the Sturlungs. In: CAHD Papers 4 (2009). 
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normám obvyklých u diplomových prací, jeho množství ho podle mého názoru překračuje. 

Formální nedostatky se v práci prakticky nevyskytují, a proto ji doporučuji přijmout, hodnotit 

jako výbornou (1), případně akceptovat jako dostačující pro získání titulu PhDr. 

 

 PhDr. Jiří Starý, Ph.D. 

 Ústav germánských studií FF UK 


