
Posudek školitelky na diplomovou práci Anny Císlerové Klatovské rorátníky 

 

Jako školitelka oceňuji u diplomové práce Bc. Anny Císlerové především samostatnost, s jakou tato 

práce vznikala. Badatelské téma si zformulovala sama diplomantka a v průběhu práce ho také dokázala 

dále zpřesňovat, takže od původního záměru pořídit komentovaný soupis rorátního repertoáru tří 

rukopisných rorátníků uchovávaných ve fondu Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech (sign. RK 

79, RK 83 a RK 84) a pokusit se o jeho provenienční určení postupně dospěla k (opět jí samou 

definovanému) úkolu pokusit se identifikovat v dochovaných raně novověkých pramenech rorátní 

repertoár klatovské provenience, který si vyžádal studium také dalších rukopisných zpěvních knih 

klatovské provenience: latinsko-českého graduálu z r. 1537 (sign. CS KL 403), českého graduálu z r. 

1560 (sign. CS KL 1) a dvou latinsko-českých hlasových knih z přelomu 16. a 17. století (sign. RK 102, RK 

103), v nichž se dochovala – bohužel ve zjevně neúplné podobě pouhých dvou hlasů z původní šesti – 

dvě vícehlasá latinská rorátní officia Pavla Spongopea Jistebnického.  

Je tedy zřejmé, že náročná byla již sama heuristická fáze práce, shromáždění pramenného materiálu a 

jeho základní kodikologická analýza. Nesporně užitečnou součástí diplomové práce tedy jsou její 

obsáhlé přílohy, jež mj. podávají soupis veškerého dosud známého rorátního repertoáru klatovské 

provenience a lze je považovat za dobré východisko pro případné další, komplexnější badatelské téma: 

studium klatovské rorátní kultury raného novověku, která se již na základě předkládané diplomové 

práce ukazuje jako v mnoha ohledech zajímavá, a to jak z hlediska její různorodosti (např. v Klatovech 

přelomu 16. a 17. století se zjevně zpívaly roráty jednohlasé i vícehlasé, české i latinské), tak z hlediska 

kvantity (klatovské rukopisy, zejména rorátník RK 83, uchovaly ve srovnání s jinými prameny velké 

množství českých formulářů mše Rorate, a tedy mj. i nezanedbatelné množství českojazyčného 

literárního materiálu).     

Dalším náročným úkolem pro diplomatku bylo, že se musela vyrovnat se skutečností, že se jí zvolenými 

prameny doposud nikdo blíže nezabýval, takže měla k dispozici jen jejich základní knihovědné popisy 

(zejména v Repertoriu rukopisů 17. a 18. století z muzejních sbírek v Čechách) a další nečetnou, 

především muzikologickou sekundární literaturu. Velkou metodologickou výzvu pak pro A. Císlerovou 

představovala skutečnost, že literární věda českým rorátům dosud skoro vůbec nevěnovala pozornost. 

Diplomantka byla tedy nucena pracovat téměř výhradně s výsledky muzikologických (hymnologických) 

rorátních bádání a kunsthistorického studia knižní malby iluminovaných rorátních pramenů a prověřit 

možnosti využití metod hudební historie a dějin výtvarného umění i pro primárně literárněhistorický 

přístup. Tato situace ji zároveň postavila před úkol zkoumat možnosti aplikování metod, které byly 

vypracovány na podobném typu literárního materiálu, na analýzu českých rorátů, tj. zpívaných 

náboženských (liturgických) prosimetrických textů typu sylabicky tropovaného chorálu 

interpolovaného duchovními písněmi. Jako jeden ze základních rysů (klatovského) rorátního 

repertoáru A. Císlerová určila jeho textovou variabilitu: neexistenci autorizovaného znění a značnou 

míru textové variantnosti. Přijetí základní premisy tzv. nové filologie, usilující o (d)ocenění textové 

variantnosti jako základního způsobu rukopisné existence (středověké) slovesnosti, a inspirace přístupy 

propracovávanými při analýze rukopisně šířených a uchovávaných  (náboženských) textů (zejména 

koncept rukopisného publikování nebo koncept textové komunity, které se zdařile pokusila na studium 

raně novověkého rukopisného kancionálového repertoáru aplikovat Kateřina Smyčková), diplomantce 

umožnily studovat variabilitu jako jednu ze základních produkčních, resp. produkčně-recepčních 

technik rorátních zpěvů a poukázat na klatovském rorátním materiálu na několik jejích typů i na její 

tvůrčí potenciál. Zároveň diplomatka navázala na výzkumy rorátních redakcí, započatých již hudebním 

historikem Dobroslavem Orlem; zajímavým se z tohoto hlediska ukázal opět zejména rorátník RK 83, 



obsahující jak zjevné repertoárové vazby na prameny královéhradeckého, resp. pražsko-

královéhradeckého typu, tak současně na rorátní repertoár rakovnické provenience.       

Diplomová práce Anny Císlerové je v předložené podobě především zprávou o momentálním stavu 

práce na zvoleném tématu, je to v mnoha ohledech „work in progress“. Toho si je ostatně sama autorka 

dobře vědoma a v závěru práce  vypočítává další badatelské úkoly, k nimž zvolené rukopisy podle ní 

vybízejí. Ty si  mj. vyžádají interdisciplinární přístup, který zároveň jistě v lecčems výsledky 

prezentované v diplomové práci A. Císlerové doplní, zpřesní či opraví. Zůstane však diplomantčiným 

nesporným přínosem, že k tomu svou prací učinila první, ne nepodstatný výchozí krok.    

Závěrem chci ještě jednou vyzvednout samostatnost Anny Císlerové, její velké pracovní nasazení, tvůrčí 

přístup a v neposlední řadě i entuziasmus, s jakým k vypracování své diplomové práce přistoupila. 

Diplomovou práci Anny Císlerové tedy doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit ji jako výbornou. 

 

 

V Praze 10. ledna 2020     Mgr. Marie Škarpová, Ph.D. 

 

           

     


