
Vyjádření školitelky k bakalářské práci Báry Činčurové Eschatologie v Rozmlouvání 

člověka se Smrtí 
 

 

Bára Činčurová se ve své bakalářské práci zaměřila na analýzu anonymního staročeského textu 

z 15. století, u něhož se v české literární historii ujal název Rozmlouvání člověka se Smrtí. Jde 

přitom o text interpretačně náročný nejen v tom, že otázka jeho datace dosud nebyla definitivně 

vyřešena, ale především v tom, že se bohužel dochoval ve zjevně neúplné podobě, přestože máme 

k dispozici hned několik jeho textových svědků. Schopnost základní orientace v paleobohemistické 

problematice Bára jasně prokázala již tím, že si výchozí literární materiál pro svou interpretaci 

promyšleně vytvořila kombinací dvou novodobých edic (edice Františka Svejkovského a edice 

Petra Voita), zpřístupňujících různé dochované části tohoto pozdně středověkého českého textu, a že 

tento svůj postup také zdůvodnila přesvědčivou argumentací.  

Bára se rovněž dokázala velmi zdařile vyrovnat s dnes už poměrně bohatou interpretační tradicí 

vztahující se k Rozmlouvání člověka se Smrtí. O tom svědčí nejen jedna z úvodních kapitol její 

bakalářské práce, v níž historii bádání nad tímto staročeským textem přehledně rekapituluje, ale 

především to, že s dosavadními interpretacemi dokázala při vlastní interpretaci funkčně pracovat, 

navazovat na ně a tvořivě je rozvíjet, a dokonce s některými jejich částmi přesvědčivě a zdařile, 

neboť poučeně, za pomoci další sekundární literatury a na základě vlastní pečlivé a pozorné textové 

analýzy, polemizovat. V těchto částech její text de facto překračuje požadavky kladené na 

bakalářskou práci, neboť jimi již Bára Činčurová samostatně vstupuje do odborné 

paleobohemistické diskuse a je v této souvislosti zcela podružné, že jde o postřehy víceméně dílčí 

povahy.  

Velmi oceňuji také to, že autorka bakalářské práce nerezignovala na interdisciplinární přesah, jejž si 

zvolené téma žádalo, a k analyzovanému textu se pokusila přistoupit v širších, mezioborových 

souvislostech. Ostatně již samu volbu tématu práce Báry Činčurové lze označit za promyšlenou. 

Svou bakalářskou práci, zaměřenou na podrobnou analýzu eschatologie Rozmlouvání člověka se 

Smrtí primárně v kontextu biblické eschatologie, totiž Bára Činčurová záměrně koncipovala jako 

první, přípravný krok k tématu mnohem komplexnějšímu a náročnějšímu, a sice k analýze 

eschatologie v Rozmlouvání člověka se Smrtí v kontextu pozdně středověkých eschatologických 

nauk a hnutí, zejména těch spojených s českými nábožensky reformními snahami, tj. v prvé řadě 

s husitstvím a jeho jednotlivými více či méně radikálními vnitřními názorovými proudy, jež se 

právě v otázce eschatologie mnohdy ne nepodstatně lišily. Nejde přitom o krok do sebe zahleděné, 

úzce specializační badatelské samoúčelnosti: pečlivá analýza eschatologického pojetí skladby by 

mohla přispět i k přesnější dataci a autorské atribuce skladby, příp. podpořit dosavadní zřejmě 

nejvíce přijímaný datační návrh Jaroslava Kolára, který se vznik Rozmlouvání člověka se Smrtí 

pokusil datovat do pozdního 15. století, a navrhl ho tedy číst jako projev již „poválečného“ českého 

utrakvismu. 

Jako školitelka oceňuji také Bářinu velkou samostatnost při formulování tématu své bakalářské 

práce i při hledání vhodné interpretační metody, její vyzrálou schopnost kritické reflexe vlastní 

práce a v neposlední řadě vytříbenou stylistickou úroveň jejího textu. Bakalářskou práci Báry 

Činčurové tedy doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit ji jako výbornou.  
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