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Práce 
Předkládaná disertační práce je svým způsobem poměrně unikátní. Materiál a metoda, kterou si autorka 

zvolila, je novum nejenom v českém odborném prostředí, ale pokud mohu soudit (a jak autorka sama uvádí), 

tak široké komparatistické zkoumání textů rytířské epiky v různých podobách není standardem ani 

v mezinárodním srovnání, rozhodně pak ne s důrazem na problematiku genderu. Z některých pohledů a 

v některých kapitolách sice jde „jen“ o kompilát, ale to rozhodně nesnižuje její kvalitu, stejně jako fakt, že se 

autorka spoléhá na již hotové edice – vzhledem k šíři materiálů je to pochopitelné a z mého pohledu 

v pořádku.  

Hned na počátku je nutné zmínit fakt, že práce ukazuje na dlouhodobou přípravu a profesní a badatelskou 

specializaci a erudici. Schopnost autorky excepovat jak primární, tak sekundární literaturu v několika jazycích 

včetně „diachronních“  snese přísná měřítka, využitá literatura ukazuje, že má povědomí jak o historii bádání, 

tak o současném stavu, alespoň v některých směrech/tématech. Ke kritice využití literatury detailněji níže. 

Struktura 
Práce se fakticky rozpadá na dvě části, které spolu sice souvisí a spolupracují, ale jsou přeci jen metodologicky 

a materiálově trochu odlišné a jako takové je budu chápat i já. Koneckonců to činí i samotná autorka 

vytvořením dvou napůl nezávislých „syntetických kapitol“, jak je nazývá v úvodu na s. 6 (jde o kapitoly 16 

a 17). Zjednodušeně lze tyto dvě části chápat jako část literárněvědnou, obsahující naratologický rozbor 

(především postav, jejich chování a obecněji motivů) primárních textů, a část interdisciplinární, ve které 

převažuje genderová analýza, ale velkou roli hraje také snaha o hledání a interpretaci funkce literatury ve 

středověké společnosti. Oba tyto přístupy se samozřejmě prolínají, někdy více, někdy méně úspěšně. 

Strukturou předkládaná práce toto rozdělení jinak nedodržuje striktně, je vystavěna podle klasického modelu: 

úvod, terminologie, metodologie, materiál, kontext, analýza, interpretace a závěr. Cíle jsou stanovené a práce 

k nim směřuje. 

Práce obsahuje velmi užitečné přílohy týkající se rukopisné situace a názvů.  

Literárněvědná část 
Literárněvědná část tvoří samotné jádro práce, jak lze soudit z rozsahu, samotného autorčina vysvětlení 

i logiky celé práce: jde o unikátní analýzu islandsko-norského, švédského a dánského materiálu. Vzhledem 

k tomu, že se nejedná o srovnání edic nebo recenzí, nevidím jako problém, že autorka většinou vychází 

z publikovaných kritických edic. Možná je naškodu, že nebyla možnost udělat detailnější porovnání úprav 

domácích překladů a variant oproti původním francouzským nebo německým originálům (i když je 

samozřejmě diskutabilní, co bylo oněmi originály, vzhledem k množství známých variant některých textů – 



předlohy jsou shrnuty v příloze č. 3). Tam, kde toto srovnání bylo provedeno, se autorka opírá o práci jiných 

badatelů. Opět ale je nutné říci, že vzhledem k objemu materiálu je tento přístup akceptovatelný.  

Vzhledem k rozsahu analytické části dávám do úvahy několik věcí. Zaprvé by bylo možné vhodné sledovat u 

různých děl stejné prvky, pokusit se tedy o klasickou komparatistiku metodou bližší kvantitativním 

sociologickým metodám (tj. na příklad sledovat „proměnné“ typu „existence pojmu unnasta“, „manželská 

nevěra“, „oblékání“, „chování“ atd.). A to i za cenu toho, že některé termíny by bylo nutné detailněji 

specifikovat, i když by to bylo asi obtížné.  

Koneckonců v nejasnosti definice nebo její volnosti vidím jeden z problémů práce. Netýká se to samozřejmě 

všech míst, ale například zrovna ona klíčová „dvornost“ mnoho variant a není jasné, co autorka/čtenář v textu 

mají sledovat. V textu DisP nacházímetento pojem rozpracovaný rozpracovaný na více místech (např. s. 12, 

s. 155 nebo s. 166), aniž by však byl jeden daný a definitivní, samotné rozprostření tohoto termínu v textu 

naznačuje, jak obtížně se s ním pracuje. (Kromě uvedených odkazů na stránky je samozřejmě zmiňován i 

problematizován mnohokrát, viz např. s. 294, 315 aj.) Neujasnění termínů pak vede i ke znejistění čtenáře: 

jaký je rozdíl mezi „milou“ a „milenkou“ na s. 97? Je „milenka“ nelegitimní vztah, oproti „milé“? Je „panna“ 

brána čistě fyziologicky, nebo jde o spíše o „estetický“ pojem?  

Tento přístup by zároveň umožnil lepší, čísly podloženou argumentaci – např. u tvrzení, že ženy v textech 

„nejčastěji vystupují jako dvorní dámy“ by slušelo nějaké vyhodnocení. Je to ovšem přístup bližší spíše 

dnešním mediálním studiím než literární vědě.  

Zároveň se domnívám, že volba názvů podkapitol typu „K čemu jsou dobré turnaje“ nebo „Sestra 

zachraňující situaci“ jsou sice intertextuální hříčkou se žánrem a asi někdy i oživením četby, na druhou stranu 

vedou ke znejištění čtenáře a znepřehlednění textu. Navíc mezi těmito poetickými názvy podkapitol pak 

zapadnou názvy metodologické, typu „Vznik a recepce textu“ (proč vlastně není u každého titulu?) nebo 

„Politická moc ženy a model dvorské společnosti“. 

Z hlediska funkce středověké literatury autorka pravděpodobně preferuje představu normativní a didaktické 

funkce, poměrně opomíjená – i když zmiňována – je funkce parodická nebo jen „zábavní“. O tom, že 

středověká rytířská epika a lyrika přitom prochází žánrovou proměnou v rámci svého vývoje, asi není třeba 

diskutovat, dokonce i její „odlesk“ na periferiích však tyto změny musel nutně reflektovat, jak třeba na české 

rytířské epice dokladuje a popisuje Petrů (a před ním Hrabák aj., viz Petrů, E.: Specifičnost rytířské epiky ve 

slovanských literaturách. In: Týž: Vzdálené hlasy, s. 7–-81). Autorka se zmiňuje o tom, že literární očekávání 

souvisí se žánrem (s. 72), ale proměny žánru a celkovou genologii středověké literatury reflektuje již méně. 

Široký časový záběr práce, stejně jako geografické rozkročení, jsou v tomto ohledu pro autorku trochu 

„sebepastí“.  

Interdisciplinarita, gender, konstruktivismus 
Z hlediska propojování disciplin samozřejmě převažuje gender. Analýza jednotlivých prvků a jejich proměny 

je, domnívám se, v pořádku, včetně důrazu na emoční stránku dění, formální stránku vyjadřování genderu, roli 

manželství, lásky apod. Mgr. Ivánková navíc kapitolami 1.2 a 3 – i průběžně – dokazuje, že zná příslušnou 

sekundární literaturu i stav bádání a vývoj „genderové otázky“ v moderní nordistice – navýsost populární téma 

s mnoha různými přístupy. V seznamu literatury nepostrádám žádné zásadní práce. Samozřejmě, pole genderu 

je populární a generuje stále nové texty. Autorkou citovaná Ingvil Brügger Budalová publikovala od své 

disertace (2009) i jiné texty, které se týkají tématiky rytířských ság a žen/genderu, v DisP není zmíněna např. 

Agneta Neyová. V roce 2017 (což ale asi autorka nemohla do práce již zanést) vyšla kolektivní monografie 



Dronningen i vikingtid og middelalder, obsahující zajímavé kapitoly, obrovská literární produkce se týká královny 

Markéty (je opravdu nutné ji psát jako Margaret?), jen málo vytěžená apod. Opět: šíře záběru zde klade na 

autorku extrémně vysoké nároky. 

Je pravda, že při vlastních analýzách genderu v literatuře nachází Mgr. Ivánková tak velké možnosti 

interpretace, že se jí nedostává jednoznačného závěru – ženy jsou manipulující i manipulované, milované i 

proradné, vládnoucí i prodávané jako věno atd. Jsem ovšem rád, že se nesnaží dojít k jednomu danému, nutně 

zjednodušujícímu pohledu, jak tomu bývá právě u badatelů/badatelek, které preferují určité stanovisko, 

typicky stereotyp „silné, nezávislé ženy“ ve skandinávských dějinách.  

Z hlediska analýzy zobrazování genderu v literárních textech tedy problém nevidím. Nemohu ale přistoupit na 

občasné generalizace o vlivu literárního diskurzu na stav společnosti. Autorka v tomto směru nabízí poměrně 

striktní interpretaci: vliv analyzovaných textů na skandinávskou společnost má „značný dopad na proměnu 

myšlenkového světa skutečné skandinávské aristokracie, potažmo celé společnosti“ (s. 325), je „nepopiratelný“ 

(s. 332), jde o „pokus o zásadní kulturní a emocionální přerod severské společnosti“ (ibid.) apod.  

V tomto kontextu je druhá část finální interpretace práce velmi problematická, protože postuluje představu 

nejenom didaktické, ale i normativní  funkce jak primárních, tak sekundárních rytířských ság, a to 

celospolečensky. Uznejme, že by tuto funkci měly primární rytířské ságy mít pro dvůr Hákona Starého, který 

byl iniciátorem celé překladové aktivity. Ale o vlivu na společnost, navíc skrze velké časové a geografické 

rozpětí, z těchto textů usuzovat nemůžeme, zde je využití sociálního konstruktivismu extrémní. Autorka si je 

přitom vědoma, že se dostává do argumentační nouze a připouští, že vlastně máme důkazy jen o tom, že tyto 

literární vzorce se dají dokázat opět jen v – literatuře. Přesto se nezbavuje dle mého názoru nesprávných 

závěrů, když na příkladu Ságy o Hákonu Hákonarsonovi vyvozuje jakýmmsi logickým „kruhem“, že jazyk 

rytířských modelů se stal užívaným jazykem královského dvora (s. 333), což dokládá právě tato sága (vystavěna 

na základě literárních konvencí). Výmluvná je asi formulace ze Závěru práce: „dospěli jsme k závěru, že přímo 

doložený je jen aspekt literární, který byl značný.“ Škoda, že v textu jsou i mnohem kategoričtější úvahy. 

Některé interdisciplinární přístupy jsou méně přínosné. Propojení s historickou realitou na půdě architektury 

je sice zajímavé, ale jde jen o pokus, naznačení, nikoliv exkurz nebo analýzu. K tomu je málo ozdrojované a 

málo verifikované. Stǫng je sice sama o sobě zajímavým archeologickým nálezem, vypovídajícím o způsobech 

bydlení na Islandu v 11. století, ale k interpretaci spaciálního vymezení rodových a genderových rolí v 13. 

nebo 15. století nedostačuje. Sekundární literatura uvedená v pozn. 1050 by musela být více vytěžená – opět 

jde o problém příliš širokého geografického a časového rozpětí práce. Úvaha o funkci měst nebo obecně 

urbanizace jako nástroje tlaku na specializaci ženské práce (s. 71) je asi obrácená na hlavu: města netlačila, ale 

umožňovala. To, že města nevedou k lepšímu „civilizovanějšímu“ (s. 46) způsobu života, je z odborného 

hlediska snad zřejmé – města byla semeništěm nemocí, špíny a infekcí ještě hluboko do 19. století. O kvalitě 

života nemluvě. 

Historické zakotvení, kontext 
Jako obecně nejslabší část práce vidím kapitoly, které se snaží o historické zakotvení nebo kontext 

analyzovaných textů. Opět je to ale výsledek „pasti“, kterou si autorka na sebe připravila velmi širokým 

záběrem a je to problém neřešitelný: v druhé kapitole tak  na 20 stranách shrnuje historický vývoj celé 

Skandinávie od konce doby vikingské téměř do 15. století, navíc s jakousi fixací na existenci nebo neexistenci 

hradů a rytířstva, případně urbanizace. Jakoby vedena úvahou o didaktické nebo mimetické funkci literatury, 

přemýšlí autorka o tom, „jak se norské a islandské publikum mohlo ztotožnit s obrazy aristokracie v literatuře, 



v níž hrdinové putují od jednoho opevněného města  a hradu k druhému.“ (s. 44; podobně viz s. 262 – 

švédské vs. islandské publikum). Podobně se v DisP popisuje „veškerá snaha“ norské aristokracie budovat 

vlastní hrady, pravděpodobně za účelem jednodušší mimesis rytířské literatury (s. 52). Mnohem jednodušší 

odpověď je, že v Norsku hrady prostě nebyly z mocenského pohledu potřeba a byly ekonomicky příliš 

náročné.  

Jedno z kouzel literatury ovšem spočívá právě v imaginaci, kterou umožňuje vyvolat, a to platí jak pro 

středověké, tak pro moderní publikum (i když samozřejmě s nutnými odlišnostmi a v souvislosti se zmíněným 

žánrovým očekáváním, srov. zde správně např. s. 72). Ale jako československé publikum za první republiky 

bylo schopné číst a dokonce tvořit příběhy o Indiánech, ačkoliv jeho fyzická zkušenost s Divokým Západem 

byla nulová, nemusel skandinávský posluchač nutně žít na hradě, aby mohl být příjemcem rytířských příběhů.  

Skandinávie navíc nebyla uzavřenou jednotkou bez kontaktů s Evropou: od dob varjažské gardy v Byzanci 

(která v nějaké podobě existovala do 13. století) přes účast na křížových výpravách jsou v práci stručně 

zmíněny na s. 65 a s. 71) byli skandinávští rytíři v kontaktu se svými evropskými kolegy. Křížové výpravy navíc 

směrovaly nejenom do Svaté země, ale také do mnohem bližšího Pobaltí, koneckonců Dánsko mělo své 

estonské državy od dob Valdemara Vítězného po jeho jmenovce Atterdaga atd. Nejpozději od druhé poloviny 

13. století si musela skandinávská aristokracie a nejspíše i celá společnost vědoma aktivit různých rytířských 

řádů (především Řádu německých rytířů) v oblasti východního a severního Pobaltí – někteří mladší členové 

královských rodů do těchto řádů i vstupovali.  

Autorka se o této možnosti – zahraniční kontakty – zmiňuje jen okrajově na s. 124, nicméně spíše než o úvaze 

nad jejich funkcí je spojuje s pořádáním rytířských turnajů – s poněkud skeptickým závěrem, že rytířské 

turnaje se jako forma zábavy ve Skandinávii „neujaly“. Přitom kontakty mezi královskými (a vévodskými, 

hraběcími atd.) dvory byly nejpozději v 14. století běžné a musely vést k přenosu idejí. Dánsko bylo rozdělené 

mezi mnohé německé hraběcí rody a v textu zmiňovaný Valdemar Atterdag vyrůstal na dvoře Ludvíka Bavora, 

znal se s Karlem IV. (nemohl by někde zde být zárodek pozdějšího příběhu Cudné královny?) a během svého 

života musel zažít nejeden rytířský turnaj. Koneckonců jeho předchůdce Erik Menved (1286–1319) byl známý 

pořádáním turnajů (a utrácením peněz za ně).  

Ano, lze předpokládat, že drobný norský nebo islandský sedlák neměl osobní zkušenost s honosností 

císařského dvora nebo průběhem rytířského turnaje, to však nijak nesouvisí s výskytem literatury s dvorskými 

motivy. Jejich výskyt a bohatý život na Severu je možná zajímavý spíše z hlediska transmise těchto motivů a 

kulturní transmise obecně. Problém „centra a periferie“ trápí skandinávské historiky dlouhodobě. Jen na okraj 

podotkněme, že existenci runového zápisu Vergilia „amor vincit omnia“ (takto na s. 325 aj., nejde o omnia 

vincit amor?) asi lze interpretovat spíše jako doklad pronikání latinského trivia do Skandinávie než jako doklad 

kurtoazní kultury. Kdoví, možná to byla dobová obdoba dnešních grafitti a nápisů na oblečení. O tom, že ani 

zaostalé Norsko nebylo bez kontaktů s Evropou, koneckonců sama autorka píše na s. 53: kolik informací, 

drbů, pověstí a povídaček přivážely do Bergenu hanzovní lodě? 

Některé postuláty jsou navíc diskutabilní. Často se mluví o „církevní ideologii“, propagandě apod. Je ovšem 

diskutabilní, zda lze ve středověké společnosti, dokonce i té skandinávské, oddělovat od sebe „sekulární 

společnost“ a „církev“ nebo „víru“. Proč by měly být legendy chápány jen jako „propaganda církevní 

ideologie“? (s. 7). Legendy byly součástí středověkého života, středověký člověk byl bez pochyby člověkem 

náboženským. To, že docházelo k porušování těchto norem, a to i z hlediska porušení svátosti manželské, 

neznamená, že by došlo k jakési mentální odluce od náboženství. Dlužno podotknout, že tento postoj je častý 

pro skandinávské bádání, které se anachronicky a setrvačně často drží představy o jakémsi post-pohanství, 



jakési vlastní cestě křesťanským středověkem (čímž nemyslím, že by často opakovaná teze interpretatio norroena 

byla apriori zavádějící). Asi by bylo záhodné text pro případné vydání doplnit i kapitolami vztahujícími se 

k ženské zbožnosti a ženským klášterům – toto téma není protipól, ale naopak doplnění kurtoazní kultury, 

navíc je to téma časově spadající právě do období, které autorka analyzuje (v textu je zmíněna okrajově sv. 

Brigita). 

Urozený člověk ve vrcholném středověku, aristokrat, byl pravděpodobně vystaven více sociokulturním 

vzorcům a vlivům než jen těm, které zprostředkovávaly rytířské ságy: modelové chování se muselo nutně 

odvíjet od církve (exempel, pokání, legend apod.), od vlastní rodové a zemské historie (tj. historiografických 

královských ság, jejichž vzorce nejenom genderového chování byly jiné), od evropských kulturních vlivů 

zprostředkovávaných obchodním a diplomatickým stykem apod. Zdá se, že předkládaná práce v tomto bodě 

do jisté míry podléhá častému trendu hledání „skandinávské exkluzivity“. Skandinávie však nebyla natolik 

odříznutá od zbytku Evropy, že by tvořila samostatný kulturní celek, jakkoliv existují tendence ji tak vnímat. 

Lze uvažovat o výjimkách na periferiích, jako byl Island nebo Grónsko – i zde je však typické, že jedny 

z posledních informací, které o severském osídlení Grónska máme, vypovídají o udržování církevních obřadů 

a kontaktů s Římem. 

Musím ještě zdůraznit, že mnou zde rozpracovaná kritika historického kontextu není samoúčelná: nejasnosti 

v textu vyvolávají pochyby a mohou vést k nepochopení ze strany čtenáře, případně i autorky. Diskuze o 

pozici aristokracie ve státě by měla být doprovázená diskuzí o formě a funkci státu. Věta „jasný stát vrcholně 

středověkého stylu“ (s. 53) by se opravdu měla vysvětlit – ale je asi zřejmé, že měřítkem nebude pořádání 

rytířských turnajů. Bez tohoto pochopení se ale špatně interpretuje to, že v Norsku neprojevovala aristokracie 

tak „odstředivé“ tendence od koruny, jako tomu bylo např. v Dánsku – a i tam je situace komplikovaná 

vlivem především bohaté německé šlechty. Zároveň mluvit o chudých skandinávských královstvích 

v porovnání se západoevropskými také ne vždy funguje: těmi bohatými ve Francii byli často jednotliví 

šlechtici, ne královský dvůr a koruna.  

Čtenář je uvržen do zmatku, zda mělo norské království vazby spíše na Anglii (s. 49–52 opakovaně, pak opět 

s. 53) a Skotsko (s. 53), německá města nebo šlo o „jen frankofonní vliv“ (vše na stejné straně), nebo opět 

hlavně na Francii (s. 54); přičemž důležité intraskandinávské vlivy nebo již zmíněné rytířské řády apod. chybějí. 

Pokud se naopak vezmou do úvahy všechny tyto vazby, pak se Norsko nejeví jako zaostalá země na kraji 

Evropy. Dějiny Dánska a Švédska jsou pak vykresleny (autorka: „nastíněny“, s. 71) opravdu jen v konturách, 

které čtenáři nejsou de facto k ničemu. 

Formální stránka  
V textu je potěšitelně malé množství gramatických chyb. V některých pasážích, obzvláště v části zabývající se 

primárními rytířskými ságami, je možné vidět množství vyšinutí z vazby, především anakolutů, což je možná 

dáno nedostatečným prostorem pro redakční práci při dokončování rkp. Věta „Nicméně ve společenském 

kontextu se od nich očekávají i jiné vzorce chování podle jejich společenského postavení, tedy přesně 

v závislosti na „rodové konstrukci sociálního kontextu“, který je právě platný, jak o nich uvažuje Šmausová,“ 

(s. 121), není zrovna jednoduchá k recepci. Podobně z věty: „Zachráněný rytíř neprojeví žádnou vděčnost, 

ovšem jeho milenka za to patrně nenese vinu, v celé scéně se totiž vůbec nijak neprojevuje,“ (s. 113) nejsem 

zcela moudrý, co se vlastně role a funkce oné milenky (a potažmo věty) týče. 

Občas dochází ke zkratkám nebo odkazům na události nebo osoby, které čtenář nezná, musí se domýšlet. 

Věty typu „Podaří se mu osvobodit služebnou Lúnetu před upálením, protože měla údajně zradit svou paní 

tím, že pomohla Ívenovi, aby se s paní Laudine oženil. Mimochodem tomuto souboji přihlížejí …“ (s. 105) 



rozhodně čtení neulehčují. Spojka protože je v textu asi omylem, onen tento souboji není nikde popsán atd. 

Některé pasáže jsou již zcela zmatečné: prostřední odstavec na s. 110, popisující okrajové děje a postavy Ságy o 

Parcevalovi, se množstvím dekontextualizovaných informací („podruhé poražený“, „Příkladnou zbožnost nadto 

předvádějí tři rytíři a dvacet žen, kteří se kají.“ aj.) téměř vzpírá pochopení.  Jsou to nicméně stylistické, nikoliv 

faktické výtky.  

Na několika málo místech se objeví hovorové („pomoci do hrobu“, „její chvíle nastane“, „těžce romantické 

prvky“) nebo řekněme intertextové prvky („nebylo ztraceno v překladu“, s. 131), někdy možná trochu 

historizující jazyk („ležet s manželem“, s. 139). Je to možná záměr, možná daň látce, se kterou autorka pracuje. 

Pro případné další odborné vydání práce dávám ke zvážení. 

Trochu nejasná je práce s poznámkovým aparátem. Navzdory relativně vysokému počtu poznámek pod čarou 

– 1084 na 381 stran rkp – je část z nich využívaná jen k vnitrotextové deixi nebo k dovysvětlování děje/logiky 

textu. Zvlášť v tomto druhém případě jde o zbytečné poznámky, které měly být asi vsunuty do textu 

samotného (srov. 996; pro příklad zbytečného odkazování viz z dlouhé řady možností např. pozn. č. 787, 802, 

843). Na mnoha místech naopak postrádám buď poznámky vůbec, nebo přesné odkazování na pasáže nebo 

strany v sekundární literatuře – odkazy na celé tituly, celé monografie považuji na nepříliš šťastné. Někde se 

odkazování přímo nabízí, pokud autorka uvádí, že nějakým textem byl „žánr rytířských ság údajně založen“ 

(s. 117, moje kurzíva), pak bych očekával vysvětlení slova údajně. Není také zřejmé, proč jsou někdy názvy 

titulů odborné literatury překládány do češtiny, jindy ne (asi jde o jiné „časové vrstvy“ předkládané práce). 

Velmi nadužívané je vnitrotextové odkazování, obvykle spojené s opisným vysvětlováním: v následující 

kapitole, na závěr si shrneme, minule jsme si řekli, v extrémní podobě např. „ve světle předchozích stran“ 

(s. 147) … atd. Práce není natolik rozsáhlá, aby vyvolávala u čtenáře pocit, že potřebuje průvodce textem. 

Navíc se v textu velmi často objevují přípravné pasáže (nyní se budeme věnovat, další část bude o…), což 

v součtu s předchozím jevem vyvolává dojem neustálého opakování a až přehnaného didaktismu. Začínat 

podkapitolu Závěru větou „V této části shrneme závěry“ (s. 316) je opradvu zbytečné. K textu se to dle mého 

názoru navíc nehodí a zbytečně jej rozmělňuje. Měla-li autorka pocit, že text není dostatečně sevřený, možná 

bylo možné tento problém řešit jinak. K plynulejšímu čtení by také napomohl menší počet  opakování 

různých tvrzení, motivů a myšlenek. 

Literatura je interpretovaná především ve skandinávském kontextu (a diskurzu). Je škoda, že chybí zapojení do 

kontextu evropského, např. vnímání rytířské epiky jako nosiče humoru a zábavy, jak o tom mluví již Curtius, 

nebo třeba srovnání funkce tohoto typu literatury na jiné kulturní periferii Evropy, totiž v českých zemích (viz 

zmíněný Petrů). O fungování rytíířské epiky na úrovni parodie a satiry přitom autorka ví (viz s. 305, hlavně 

pozn. 1037), ale dále ji nerozvádí, smířena s tím, že „hranice mezi afirmativním textem a parodií může být 

poměrně nejasná.“  

V oblasti klasického historického bádání je sekundární literatura velmi selektivní, což je ale dáno převažujícím 

literárněvědným zaměřením práce. 

Dotazy k obhajobě 
Dotazy de facto vyplývají z výše uvedeného, ale je možné se blížeji soustředit na tyto body:  

1. Jakou funkci – funkce – autorka připisuje rytířským ságám jako žánru? (Otázku lze zjednodušit 

vypuštěním lživých ság.) 



2. Do jaké míry je možné v některých předkládaných textech hledat středověké alegorie nebo exempla, 

případně tzv. „zrcadla“? 

3. Jak do ideálu ženské dvornosti zapadá ideál ženské zbožnosti a piety (na základě analyzovaného 

materiálu)  

Hodnocení 
Přes výtky uvedené v tomto hodnocení hodnotím práci takto: Předložená disertační práce splňuje 

požadavky kladené na disertační práci, a proto ji doporučuji k obhajobě a v předběžně ji klasifikuji jako 

prospěla. 

 

V Olomouci dne 30. 1. 2018 Vladimír P. Polách 


