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Celkové hodnocení (slovně)

     Defendentka si zvolila relativně obtížné medievalistické téma, jehož zpracování ztěžuje 
nedostatek přímých pramenů týkajících se titulní postavy. Vzhledem k požadavkům na rozsah 
diplomové práce byla proto nucena její většinu věnovat nikoliv Ludmile Přemyslovně, nýbrž jejím 
bližším i vzdálenějším bavorským příbuzným. Zvolená struktura kapitol přitom nutně vyvolává 
opakované návraty k některým událostem. Osobně si dokážu představit ucelenější chronologicky 
uspořádaný výklad. Ne zcela přesný a výstižný je název práce charakterizující Ludmilu Přemyslovnu
pouze jako manželku Ludvíka I. z Wittelsbachu.  Důležitá část textu je totiž věnována rodu Bogenů, 
z nějž pocházel Ludmilin první manžel. 
     Obrazový doprovod tvoří převážně fotografie současného stavu objektů spojených s osudy
hrdinky a rodů jejich manželů. U práce tohoto typu bych ovšem za užitečnější považoval zařazení 
rodokmenů, případně map rodových panství Bogenů a Wittelsbachů v popisovaném období. V textu 
se vyskytují "nedoklepy" a další drobné chyby (Windebrg, Citaux, bitva na Bojiši, monasterium 
nominálům...). Zásadním nedostatkem stěžujícím praktickou využitelnost práce je neuvádění stran u 
citované literatury! 
     Přes uvedené výhrady si autorka zaslouží ocenění za obrácení pozornosti k poněkud opomíjené 
problematice česko-bavorských vztahů ve středověku. Kristýna Bieblová prokázala solidní přehled o 
starších bavorských dějinách a dobře se orientuje v německé odborné literatuře.     
     

Diplomovou práci Kristýny Bieblové doporučuji k obhajobě.
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