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Práce Lindy Mikulenkové se týká pouze nejstarší ikonografie světice v Itálii a Švédsku, tj. 
místech spjatých se životem sv.Birgitty (bylo by lépe vymezit tento fakt v podtitulu, aby bylo 
zřejmé, že oblasti Německa a střední Evropy - včetně Českých zemí - zde nebudou 
pojednány). Protože mezi Itálií a Švédskem nejsou ve vymezeném období výraznější výtvarné 
a kulturní vazby, dělí se práce na dva relativně samostatné oddíly. 
Studie je napsaná velmi pěkným a kultivovaným jazykem, výstižné popisy jsou dobře 
formulovány a obsahují některé autorčiny postřehy a připomínky. Velmi chvalitebná je také 
velmi kvalitní barevná obrazová část, obsahující i některá těžko dostupná díla. Ocenit je také 
nutno skutečnost, že autorka pracuje s přehledem s několika jazyky, kromě latiny (u níž uvádí 
většinou i české překlady), němčiny a angličtiny také s italštinou a švédštinou. Kromě 
výstižných popisů iluminací chválím diplomantku také za to, že uvádí incipity, nejen pouhé 
iniciály. 
Na druhé straně je třeba poznamenat, že práci by velmi prospělo její formální dotažení, které 
by také tento útlý svazek podstatně rozšířilo.Jako nedostatek shledávám, že v úvodu není 
pojednán historický vývoj literatury k dotyčnému tématu. Seznam literatury je sice v závěru 
uveden, bylo by však třeba zdůraznit vzájemné souvislosti a reakce. 
Práce také trpí mírným zmatkem v popiskách k vyobrazením Qejichž seznam je ovšem na 
konci uveden) a poznámkovém aparátu, které od sebe nejsou vizuálně odděleny (obojí je 
uvedeno po okrajích stran i pod čarou), což vede k nepřehlednosti a některé údaje jsou pak 
zbytečně uváděny dvakrát (popis s.16 a 17).U rukopisů je také pod touž signaturou uvedeno 
různé místo uložení (Varšava, Krakov, v lat. textu Vratislav, s. 21-22). 
Vzhledem k výše řečenému bych doporučovala pro další práci diplomantky, o níž 
předpokládám, že bude vzhledem ke svým nesporným, zejména jazykovým schopnostem 
pokračovat, tyto dodatky, které by čtenáři velmi usnadnily orientaci v jejím textu: 

1) doplnit výše zmíněný přehled vývoje odborné literatury k tématu 
2) uvést stručně obsah textu jednotlivých knih Revelationes 
3) v závěru práce sestavit katalog všech pojednaných děl se stručnými základními 

technickými (popř. kodikologickými) údaji. 
4) vzhledem k tomu, že téma je velmi zajímavé i pro české země, bylo by v budoucnu 

záhodno pojednat i rukopisy vzniklé či aspoň uložené v Čechách, i když nejsou 
iluminované, a eventuální vliv Birgittiných textů na bohemikální ikonografii. 

Přes uvedené výtky, které považuji spíše za podněty k další práci diplomantky, doporučuji 
plně její studii k obhajobě. Po zvážení všech kladů a nedostatků ji doporučuji hodnotit jako 
velmi dobrou. 


