
Školitelský posudek 

na dizertační práci Mgr. Markéty Ivánkové 

Dvornost a ženy ve skandinávské rytířské epice 

 

Mgr. Markéta Ivánková ve své dizertační práci vykročila na neprošlapanou cestu a tematické sousto, 

které si ukousla rovněž nebylo z nejmenších. Za cíl si vytyčila v obsáhlém korpusu dvorské, zejména 

rytířské epiky, ať už přeložené nebo původní severské, postihnout obraz ženy. Jde přitom o práci 

diachronní, doktorandka analyzuje proměnlivost či setrvalost obrazu ženy v literatuře v období 

vymezeném příchodem dvorské epiky na sever ve 13. století až po století patnácté, kdy zájem o 

dvorské žánry a témata na severu utichá. U literatury, pro niž bychom dnešním jazykem volili 

označení beletrie, ovšem autorka ve své dizertaci nezůstává, nýbrž snaží se o přístup 

interdisciplinární, a tak závěry vyvozené z rytířských románů sepsaných v Norsku, Dánsku a na Islandu 

srovnává s historicky věrohodnějšími prameny, například s diplomy či zákoníky. Literární artefakty na 

několika místech poměřuje konečně také s nejnovějšími závěry archeologů, tudíž ukousnuté sousto 

bylo velké i proto, že obsahovalo složku literární, dále historickou a navíc bylo zlehka okořeněno 

poznatky archeologů. V úvodu svého školitelského posudku s radostí konstatuji, že ono sousto 

doktorandku nezadusilo a ani na neprošlapané cestě bádání se mladá vědecká naděje neztratila. 

Hlavním přínosem pojednání je minuciózní práce s primární literaturou, jejíž pečlivý rozbor 

doktorandce umožňuje kvalifikovaně zpochybnit řadu doposud často tradovaných mýtů, například 

ten o silném postavení skandinávské ženy ve středověku. Hodna obdivu je doktorandčina 

obeznámenost s dosavadním stavem bádání a pochvalu zaslouží i za vervu, s níž s vědeckými kolegy 

neohroženě vstupuje do dialogu. Ještě obdivuhodnější jsou autorčiny kompetence jazykové – autorka 

dokládá, že kromě samozřejmé znalosti angličtiny a němčiny dokonale ovládá starou i novou 

islandštinu a k tomu všechny tři hlavní skandinávské jazyky: dánštinu, norštinu a švédštinu. Jazyková 

erudice jí umožnila postihnout i ty nejjemnější nuance analyzovaných literárních textů. 

Vrátíme-li se však k úvodní metaforice, musíme dodat, že autorka přeci jen chvílemi bloudila. Na ona 

sejití z cesty se zaměříme nyní, a to vzhledem k případnému dalšímu veřejnému životu předložené 

dizertace. Bude-li doktorandka chystat publikování své práce, vřele doporučuji předložit čtenáři práci 

ve výrazně konciznější podobě, přičemž zeštíhlit je dle mého nutné zejména pasáže, kde nás pisatelka 

dosti nemilosrdně nutí vstřebat veškeré zmínky o veškerých ženských postavách v tom kterém 

rytířském románu, a často tak činí skrze zbytečně dlouhé referáty děje – to vše ságu po sáze. Ony 

jednotlivosti je dle mého soudu zapotřebí syntetizovat, jinými slovy z nich vybrat ty podstatné a to 

napříč korpusem rozebíraných textů. V kostce: vršení detailních popisů probíraných ságu po sáze na 

čtivosti, ale ani na argumentační pádnosti nepřidává. 

V současnosti je, jak známo, patrný enormní tlak na psaní odborných prací v angličtině, přesto, nebo 

vlastně právě proto bych doktorandku ráda pochválila, že se tomuto trendu vzepřela, a práci o 

severském literárním středověku napsala česky, aby obohatila české medievistické potažmo 

genderové bádání o novou perspektivu, jelikož na toto téma česky zatím nevyšla sekundární 

literatura vůbec žádná. Doktorandka je tedy průkopnice a na jejích bedrech spočívá kromě nutnosti 

obohatit bádání celosvětové také povinnost brát ohledy na českého čtenáře. S tím se pojí i nutnost 

držet svého čtenáře za ruku pevněji a být didaktičtější než by si to žádala práce promlouvající k 

odborníkům na tuto problematiku ve světě. Proto je zapotřebí vysvětlovat i pro skandinavistu zcela 

průhledné a samozřejmé termíny jakými je například pojem sága – z vlastní zkušenosti vím, že ani 

leckterý český historik nemá o tomto unikátním žánru severského středověku pojem. Operovat pak 



s takovou samozřejmostí s termínem rytířská sága je dle mého v publikaci vydané pro české 

publikum na pováženou. Doktorandka bude při vydávání práce v pozici toho, kdo v českém prostředí 

razí nové pojmosloví, proto je nutné pojmy pevně ukotvit a rozhodně se také postavit k tomu, proč 

termín riddarasögur jednoduše nepřekládá termínem rytířský román. 

Poslední úskalí, jež bude doktorandka při vydání své práce muset elegantněji obeplout, jsou její 

přesahy do historie a archeologie. Osobně si nesmírně cením autorčiny odvahy jít v tomto ohledu 

s kůží na trh a vydat se všanc očekávaným výtkám kolegů, kteří jsou v těchto vědeckých disciplínách 

doma, nikoli jen na návštěvě jako ona. Medievisté, ti literární zejména, jsou sice zvyklí operovat 

v hájemství spekulací, přesto si otázka po vztahu mezi historickou skutečností a literárním textem, 

která je už ze své podstaty prakticky nezodpověditelná, i když právě proto tak lákavá, žádá hlubšího 

teoretického ukotvení. Doktorandka by následně po konzultacích s odborným redaktorem-historikem 

či archeologem v jistých pasážích měla poněkud obrousit kategoričnost svých tvrzení (myslím tím 

zejména pasáže, kde vyvozuje přímý vliv toho kterého typu literárního textu na konstruování 

společnosti). Na druhou stranu bych vřele doporučila prohloubit nadmíru zajímavou historickou linku 

vedoucí od analyzovaných narativů k postavám severských panovnic, zejména ke královně Margrete. 

Závěrem konstatuji, že jde o text odborně fundovaný a přínosný, splňuje požadavky kladené na 

dizertační práci, a proto práci doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikaci „prospěla“. 
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