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Disertační práce Mgr. Jana Řezníka je věnována aktuálnímu tématu studia dějin 

středověké filosofie, dějin evropské a české kultury. Naléhavost studia plyne z potřeby dále 

prohlubovat a precizovat poznatky o opomíjených v průběhu mnoha desetiletí dějinách 

středověké kultury. Dobré předpoklady pro realizaci badatelského postupu zvoleného autorem 

zakládá vymezení výzkumného problému. Střetávání platonismu a aristotelismu, vliv 

lollardismu a Viklefovy logiky, návaznost pražských mistrů na tradici několika evropských 

univerzit, vymezují badatelský prostor a výzkumné otázky, které bylo třeba zodpovědět, aby 

se ukázala originalita myšlenkového života na Pražské univerzitě1.  

Záměrem autora bylo studovat založení realistického postoje ve sporu o univerzáliích, 

který byl východiskem filosofických, teologických, sociálně politických a právních sporů na 

evropských univerzitách, včetně univerzity pražské. V úvodní kapitole práce autor formuluje 

hlavní výzkumnou otázku: Jakou podobu měl spor o univerzália na Pražské univerzitě na 

počátku patnáctého století? To předpokládalo nalézt odpověď na celou řadu dílčích otázek: 

Jaký vliv měl Jan Viklef na realismus na Pražské univerzitě? Jaký vliv měl Jean Buridan na 

spor o univerzália na Pražské univerzitě? Hledání odpovědí na tyto otázky ovlivnilo strukturu 

práce, její metodologii i získané výsledky. 

Metodologická východiska práce jsou explicitně formulována a odůvodněná. Tomu je 

věnována druhá kapitola práce Metodologie. Nejdříve autor stanoví „epistemologický rámec“, 

který vymezuje kladením důrazu na specifičnost filosofického bádání vztaženého ke studiu 

středověké filosofie a logiky. Zásadním pro autora bylo zachování tohoto rámce při řešení 

všech problémů „synchronního a diachronního kontextu“.  

Autor si předsevzal analyzovat intelektuální prostředí této doby z diachronního a 

synchronního hlediska aplikací triangulačního přístupu, který by propojil několik přístupů ke 

studovaným problémům. Takto stanovená východiska se autorovi podařilo rozpracovat a 

aplikovat na analýzu tří souborů dat: texty známých a méně známých mistrů Pražské 

univerzity, dobová díla jiných evropských autorů. Studium a interpretace primární textů je 

doplněna analýzou sekundární literatury. Domnívám se, že sebehodnotící soudy o přínosu 

metodologické originality práce nejsou nezaujaté…. 

Třetí kapitola Spor o univerzálie a čtvrtá kapitola Východiska realismu na Pražské 

univerzitě ve středověké logice uvádějí do historického a teoretického kontextu, který 

formoval výchozí metafyzické a logické základy diskusí na středověkých univerzitách. Proto 

práce uvádí do konceptuálního aparátu, který je nezbytný pro studium realismu, nominalismu, 

konceptualismu. Pracuje při tom s přehledovou studijní literaturou věnovanou těmto 

problémům. Přednášky P. V. Spadea, s kterými pracuje autor, jsou dobrým základem pro 

uvedení do pojmosloví doby a jeho upřesnění ve vazbě na vedenou analýzu.  

Pak následuje diachronní sledování tématu podložené pohledem do idejí několika 

klíčových postav raného středověkého výkladu univerzálií (Porfyrios, Boethius, Augustinus, 

Pseudo-Dionisios, Jan Filopolos). Synchronní výklad je pak založen na velmi zajímavém 

sledování vývoje logiky ve středověku, zvlášť důležitého pro další zkoumání vztahu mezi 

                                                           
1 Akceptuji autorské poznámky k pravopisu. 



metafyzikou a logikou. Při výkladu této částí problému autor možná nadbytečně znovu 

propojuje diachronní a synchronní výklad problému. Zde fakticky podává přehled 

historického vývoje logiky ve středověku (Alcuin z Yorku, John Scotus Eriguena, Notker 

Labeo, Anselm z Canterbury, Vilém ze Champeaux, Galandus, Abelard, R. Kilwardby). Již 

samotný výčet postav středověké logiky od osmého do čtrnáctého století naznačuje, že jde o 

přehled, který se ne vždy soustřeďuje na rozbor toho, co je spojeno s jádrem realizovaného 

projektu.  

Východiskem autora jsou publikace J. Brumberg-Chaumontove, J. Marenbona, I. 

Wilkse doplněné odkazy na texty originálních logiků studované doby. Vesměs chybí analýza 

a interpretace původních textů. Odkazy se vztahují k použité sekundární literatuře. Je zřejmé, 

že tak byla koncipovaná celá první část práce (kapitoly 1- 4). 

Druhá část práce je zpracovaná jako samostatné a originální studium a interpretace 

klíčových problémů projektu. Pátá kapitola Dílo Jana Viklefa jako ideový zdroj realismu na 

Pražské univerzitě se detailně zabývá provázaností jeho idejí s dobovou filosofií, teologií, 

logikou. Myšlenky Viklefa byly ideovým zdrojem realismu na Pražské univerzitě, proto jsou 

analyzovány podrobněji. Autor rozebírá rozvíjenou Viklefem pozici metafyzického realismu a 

funkčnost jeho pojmu dominium. Metafyzická pozice Viklefa je doplněna rozborem stavu 

logiky této doby (logica modernorum), která klade důraz na terminologii (R. Bacon, Vilém ze 

Sherwoodu, Jindřich z Ghentu). Autor dále referuje o stavu logiky v Oxfordu a Paříži (Walter 

Burley, Vilém Ockham, Tomáš Bradwardine, Jean Buridan). Tato část práce je referující a je 

založena na zpracování výkladu S. Reeda (v Cambridge compain to medieval logic a 

Synthese 187). V rámci této kapitoly je podrobně analyzovaná realistická koncepce Viklefa, 

která se projevuje v jeho pojetí dominia a realistické interpretaci univerzálií. Autor se opírá o 

reprezentativní publikace šedesátých a osmdesátých let (Leff, Kenny, Tachau). 

Šestá kapitola Spor o univerzálie v intelektuálním prostředí Pražské unbiverzity 

studuje a odůvodňuje, že střetávání realismu a nominalismu bylo prostorem pro formování 

samostatného českého myšlení propojeného s husitským hnutím. Autor sleduje přijetí 

Viklefova učení a zejména jeho pojetí univerzálií v intelektuálním prostředí Prahy. Spor o 

univerzálie interpretuje pak jako rozkol mezi českými a německými mistry Pražské 

univerzity. Studuje příspěvek a roli Stanislava ze Znojma, Štěpána z Pálče. Spálení 

Viklefových spisů interpretuje jako vyústění akademického a liturgického sporu v pražském 

prostředí. Dále představuje chronologii následných disputací včetně příspěvku Jana Husa, 

Jakoubka ze Střibra, Šimona z Tišnova, Jana z Jičina, Prokopa z Plzně, Zdislava ze Zvířetic. 

Opírá se při tom o práce J. Golla, F. Palackého, J. Losertha, V. Herolda… Zvláštní pozornost 

věnuje příspěvku Prokopa z Plzně, který vykresluje Viklefa jako obnovitele metafyzických, 

logických, teologických pravd. Vystupuje za zachování akademické svobody a zapojení 

filosofie do racionálního zdůvodnění teologických dogmat. Právě v tom spatřuje autor 

propojenost idejí Viklefa a jeho bezprostředního předchůdce (Roberta Grossetesteho) 

s činností mistrů Pražské university (Grossetestovy univerzálie ze společného, univerzálie 

skrze následnost, univerzálie z příčiny). 

Závěrečná sedmá kapitola Realismus v díle známých mistrů Pražské univerzity 

analyzuje dílo Jana Husa, ideje Jeronýma Pražského a Štěpána z Pálče. Přes to, že pojednává 

velmi stručně, má zásadní význam z hlediska obsahu celé práce. Autorovi jde o to ukázat, že 

Jan Hus, Jeroným Pražský, Štěpán z Pálče následují Viklefovo učení, jeho metafyziku a 

logiku jako východiska nového výkladu Písma. Podrobněji analyzuje provázanost díla Husa 

s ockhamismem, Bradwardinem, Buridanem, Viklefem. Postupně analyzuje Husovu logiku a 

filosofii ve vazbě na Aristotela, Husův kvodlibet ke sporu o univerzáliích, teologické práce 



Husa z hlediska ústředního z pohledu autora fenoménu vůle. Závěr kapitoly je věnován 

Jeronýmu Pražskému a rozvíjené v jeho argumentaci ideji triadismu, která byla jednou z 

klíčových pro formování českého filosofického myšlení. Štěpán z Pálče je pak prezentován 

jako originální kritik nominalismu. Tato část práce je založená na interpretací pramenů a 

sekundární literatury k tématu. Závěr shrnuje výsledky dosažené autorem v provedeném 

výzkumu. 

Disertační práce Jana Řezníka je originálním příspěvkem do studia dějin českého 

filosofického myšlení. Nepochybnou její předností je soustředěné studium realismu, což 

otevřelo prostor pro předmětnou analýzu problému. Přednosti práce je i cílené studium 

ontologických a logických, logických a metafyzických jeho aspektů. Práce obohacuje českou 

literaturu věnovanou středověké kultuře, její provázanosti a vzájemnému ovlivňování. Zvlášť 

přínosnou je analýza díla Kilwardbya, Buridana, Viklefa, logických aspektů realizmu a dějin 

logiky ve středověku. Práce může být dobrým východiskem pro hlubší studium vytčených 

problémů, pro studium dalších četných problémů středověké filosofie a logiky. 

Disertační práce splňuje podmínky kladené na tento typ kvalifikačních prací, proto ji 

doporučují k obhajobě. 

 

V Plzni 5. února 2021 
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