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Celkové hodnocení (slovně) 

 

 

Diplomantka zasvětila svou práci Přemyslovně Ludmile, dceři českého knížete Bedřicha, 

postavě v české historii nepříliš známé. Však se také Ludmilin život odvíjel především mimo Čechy, 

v Bavorsku, kam byla  ve věku asi 14 let provdána a kde zůstala až do konce svých dní, nejprve jako 

manželka Alberta III. z Bogenu, po jeho smrti ve svém druhém svazku jako choť Ludvíka I. 

Dolnobavorského. 

 

Kristina Bieblová s výhodou využila své studijní kombinace  D-Nj, což jí umožnilo obsáhle se 

seznámit s německou literaturou zaměřenou na oba rody, s nimiž Ludmila spojila svůj osud. 

Diplomová práce obsahuje poměrně rozsáhle medailony věnované jak Bogenům, tak Wittelsbachům  

a seznamuje čtenáře se spletitým politickým vývojem  Bavorska v první polovině 13. století.  

Ve své práci pojednává Kristina Bieblová o osobách, které byly kněžně Ludmile blízké, o  pražské 

rodině , z níž pocházela, o jejích manželích i potomcích.  Nezapomíná ani na Ludmilinu významnou 

fundaci,  klášter Seligenthal v bavorském Landshutu.  Jen Ludmila sama jakoby se mezi všemi těmi 

postavami a tématy ztrácela. V ucelené podobě se s Ludmiliným životem setkáváme až v závěru, 

který tvoří vyvrcholení celé práce. 

 Je  jisté, že pramenů o životě této Přemyslovny není k dispozici  mnoho a že je nutné ji 

nahlížet prostřednictvím  společnost,i v níž se pohybovala a již spoluutvářela. Přesto bych uvítala, 

kdyby tato Přemyslovna ve své vlastní biografii vystupovala více jako hlavní postava. 

 

 

Práci Kristiny Bieblové doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

 

Datum     11.5.2015                                             Prof. Ph.Dr. Kateřina Charvátová, CSc. 

                            

 


