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14. stoletf

Milan Jano5ik

Cflem bakal6isk6 prdce Milana jano5ika je podat ,,zlkladni piehled rytiiskyich ctnosti" [s.+aJ a
vribec hlavnich rysri rytiie jakoZto literdrni postavy, jak se jevi ve tiech starodesklfch ver5ovanych textech datovanyiich do zAvlru 14. stoleti a obsaZenfch v tzv. Shorniku hrabdte Baworowskdho. Vliisledkem jeho prdce se st6vd spf5e seznam neZ soustava, olrsnhujici sedm kategorii dest, v6rnost, 5t6drost, milosrdenstvi, bezelstnost, drivtip a statednos;1". 'l y ptisobi uZ od pohledu
pon6kud arbitr6rnd, autor je nicm6n6 uLivA piedev5fm jako zdmink1, k proniknuti do prim6rnich textfi, v nichZ se projevuje jeho schopnost citliv6 dist.

text je druhou, opravenou verzi privodn6 nevyhovujici bakal6isk6 prAce, kterou
jsem oponoval. Proto, a s ohledem na skutednost, Ze autorje odhodlfn v6novat se desk6 literatuie na magistersk6m stupni, povaZuji za potiebn6 posoudit piedev5im to,zdabyly z textu odstrandny privodni chyby a zda autor b6hem riprav prokdzal schopnosti potiebn6 pro dal5i
studium. Na ob6 otinl<y odpoviddm kladn6. Milan Jano5ik v uplynulyfch tfdnech konstruktivn6
reagoval na podn6ty vedouciho a podle sv5ich moZnosti s nimi naklddal, bakal6iskou pr6ci rozSiiil, zpracoval do ni nov6jSi literaturu a piizprisobil ji standardnim literdrn6v6dnlfm paradigmatfim. f eho prdce nyni neaspiruje na ripln6 popsfni syst6mu ctnosti v dan6m obdobi a
textech, ale jako soubor sond je podle m6ho soudu nepochybn6 obhajiteln6.
Odevzd,any

Dosud zde zbiuAznatny prostor pro zlepSeni, ale autor je nyni obezndmen s rriznymi syst6my
ctnosti, kter6 ve stiedovdk6 literatuie spoluprisobi a uznAvA rozdily mezi nimi [srov. napi. s.
7z-t3),je si vddom role cirkve pii vzniku rytfisWi jako takov6ho [napi. s. t9) a pon6kud zjemnil svrij privodni esencialismus a piedstavu o prost6m zrcadlenf mezi kulturou ,,vdlednikri na
koni" a piib6hy, kter6 o takovlich hrdinech pojedndvaji fnapi. s. r4). Na tom v5em mfiZe v budoucfm studiu nepochybn6 stav6t.

Proto novou verzi bakaldisk6 prdce Milana Jano5ika doporuiuii li cibhaiob6 a pokud bude
student pii diskusi nad bakaldiskou praci podobn6 agilni, jako byl pii jejich fpravdch, navrhuji
hodnotit prAci velmi dobie.
Byl bych rdd, kdyby se pii t6to diskusi zamyslel piedev5im nad tim, zdalzepoznatky a dovednosti, kter6 pii psani a piepisov6ni sv6 prdce ziskal, ndja\im zprisobem zobecnit a uZit pii
prdci s dal5fmi, nejen stiedov6kymi texty.
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