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Posudek vedoucí diplomové práce
V zajímavé a co do volby námětu neobvyklé diplomové práci se Bc. Dagmar Hábové rozhodla analyzovat moderní románové cykly s tematikou artušovské legendy – po zralé úvaze si ze záplavy existujících titulů vybrala díla Marion Zimmer Bradley, Persie Woolley a Bernarda Cornwella.  V moderních převyprávěních legendy o králi Artušovi a rytířích kulatého stolu se zaměřila  - jak titul práce napovídá – na ženské hrdinky artušovského cyklu a jejich uchopení autory pokročilého 20. století.
Práce je členěna do pěti části, kterým předchází analytický a promyšleně strukturovaný úvod; na konci spisu se nachází shrnující závěr, resumující tři přístupy, které soudobí autoři zaujímají k artušovské tematice. 
První část práce klasifikuje role, které legenda ženám přidělila, druhá shrnuje vývoj a genezi ženských postav ve vybraných dílech, třetí se zamýšlí na skutečnou podobou ženy doznívající antiky a raného středověku, epochy, k níž se artušovský cyklus hlásí. Jádro práce tvoří čtvrtá a pátá kapitola, věnované „ženskému“ prvku artušovských legend, oněm čtyřem ženským archetypům, které raněnovověká analistika neznala a s nimiž přišla až literatura vrcholného středověku a které – jak autorka dokládá v páté části - jsou nosnými koncepty dodnes
Heuristickou základnu práce tvoři jednak zkoumaná literární díla, jednak sekundární literatura dokládající autorčinu kvalitní orientaci v příslušné tématice, a to především v literatuře anglicky psané – převaha cizojazyčných knižních titulů v seznamu pramenů a literatury je málo obvyklým jevem u tohoto typu kvalifikačních prací.
Pozoruhodná je autorčina schopnost kritického přístupu k materiálu, schopnost interpretace, vyslovování vlastních závěrů, které jsou vždy zakotveny v bezpečné znalosti faktografie, včetně produkce moderní medievistiky (G. Duby, J. Le Goff, E. Ennen…). 
Práce je stylisticky na velmi dobré úrovni, pokud se nemýlím, pak i bez gramatických pochybení. 
Autorka tak splnila cíl, který si vytyčila: ukázat rozdílné přístupy jednotlivých autorů ke středověkým tématům, analyzovat jejich aktualizaci, poukázat na feministické přístupy k intepretaci ženských artušovských postav a zamyslet se nad soudobou oblibou děl s touto tematikou.
Práci ráda doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou výborně.
V Hradci Králové, 27. května 2011
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