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Vyjádření školitele Mgr. Tomáše Mikulky k průběhu studia a k disertační práci 
„Tři starobylé staroslověnské homilie“ 

předkládané v roce 2021 na Ústavu východoevropských studií FF UK 

 

I. Hodnocení celého doktorského studia 
Během studia doktorand plnil úspěšně a včas všechny zadané studijní povinnosti. Na 

jednotlivé atestace se výborně připravil, přestože v době doktorského studia byl v letech 

2011–2017 rovněž studentem teologických studií Katolickém institutu ve francouzském 

Toulouse (Institut catholique de Toulouse). Za zmínku stojí, že v době studií měl možnost 

absolvovat také pracovně-studijní pobyt v dominikánském klášteře v Jeruzalémě. Během 

doktorského studia se zúčastnil několika konferencí a podle časových možností publikoval 

několik kratších vědeckých příspěvků v recenzovaných časopisech. Jeho odborné publikační 

výstupy jako celek hodnotím velmi kladně. S ohledem na externí formu doktorského studia a 

dlouhodobý pobyt ve Francii se nepodílel na FF UK na výuce. Průběh doktorského studia 

Mgr. Tomáše Mikulky hodnotím celkově jako výborný, neboť se mu kromě jiného podařilo 

propojit znalosti slovanské a klasické filologie s nově získanými znalostmi teologickými, 

především z oblasti biblistiky, liturgiky a patristiky (zejména řecké). O postupu prací na 

disertační práce jsem byl jako školitel pravidelně informován a s potěšením jsem sledoval i 

jeho schopnosti využít nově získaných teologických znalostí pro slavistická témata. 

II. Celkové zhodnocení disertační práce 
Mgr. Tomáš Mikulka si jako téma disertační práce zvolil rozbor tří staroslověnských homilií, 

k nimž nejsou známy neslovanské předlohy a u kterých se současně předkládá, že mohly 

vzniknout ještě těsně před vyhnáním žáků Cyrila a Metoděje z Velké Moravy, nebo krátce na 

to v Bulharské říši. Jedná se o homilie na Narození Páně, na Křest Páně a na Zvěstování Páně. 

Ideově doktorand navázal na starší výzkumy A. N. Popova z 2. poloviny 19. století, který na 

tyto památky jako první upozornil. 

Významným impulsem Mikulkovy práce byly také výzkumy staroslověnské homiletiky české 

slavistky E. Bláhové, která se zaměřila na jazykový rozbor textů s řeckou předlohou i bez ní, 

především pak na analýzu syntaxe a slovní zásoby. Její průlomové práce v této oblasti pak 

logicky představují metodologické východisko doktoranda pro rozbor jím vybraných textů. 

Disertace T. Mikulky svým rozsahem výrazně přesahuje obvyklý rozsah těchto prací. 

Z celkového počtu 595 stran čítá vlastní rozbor textů s použitou literaturou 451 stran. 

Zbývajících 140 stran (tzv. Přílohy) obsahuje edici tří analyzovaných staroslověnských 

skladeb podle nejstaršího či nejlépe dochovaného opisu s variantami dalších známých verzí 

z východoslovanských a jihoslovanských rukopisů. Hned na tomto místě připomínám, že 

některé verze doktorand sám objevil. Edice památek je zpracována přehledně a dokládá 

dobrou znalost vydavatelské praxe. 

Hlavní část disertační práce je členěna do pěti různě dlouhých kapitol s vnitřním dělením. 

Vedle obecného uvedení do problematiky kazatelství v průběhu 9. a 10. století přestavují 

těžiště tři kapitoly, v nichž jsou vybrané staroslověnské homilie samostatně analyzovány. 

Rozsáhlá je i navazující kapitola, jejímž cílem je sumarizovat jednotlivé dílčí výstupy a 

upozornit na společné, případně rozdílné poznatky.  

Vlastní struktura tří hlavních částí je identická. Doktorand nejprve přináší informace o 

rukopisném dochování analyzovaného textu, po něm následuje lexikální analýza. Zde je 

oprávněně sledována staroslověnská křesťanské terminologie s ohledem na její výskyt či 

absenci ve Slovníku jazyka staroslověnského. Doktorand si všímá především lexikálních 

grecismů, archaismů, kompozit apod. Na rozbor slovní zásoby navazují poznatky z analýzy 

staroslověnské syntaxe s přihlédnutím k řečtině, která v řadě těchto jevů staroslověnštinu 

formovala. V obou jazykových plánech – a nejen v nich – doktorand úspěšně využívá své 
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znalosti staroslověnštiny, slovanských i klasických jazyků, především řečtiny. Poslední dva 

pododdíly všech tří kapitol jsou věnovány rozboru citátů z biblických a patristických textů. 

Přestože zde T. Mikulka navazuje na dřívější analýzu A. N. Popova, podařilo se mu nově 

zjistit řadu nových citátů a vysvětlit jejich použití z teologického hlediska. Mikulkův 

jazykový a textologický rozbor citátů ukázal, že zčásti byly využity již staroslověnské 

překlady biblických textů. V této oblasti doktorand rovněž prokázal, že je schopen detailního 

rozboru a pro svá tvrzení shromáždil přesvědčivé argumenty. Tyto kapitoly považuji v tomto 

druhu bádání za průlomové. Současně dokládají skutečně důkladnou znalost teologické 

literatury. 

I když je zřejmé, že některé doktorandovy závěry mohou být předmětem další diskuse – 

datace a místo vzniku homilií i případné stanovení jejich autora –, je zřejmé, že se jedná o 

práci vědecky velmi vyzrálou, odborně i metodologicky dobře promyšlenou. Práce se navíc 

opírá o výbornou znalost odborné literatury domácí i zahraniční, přičemž její výběr není 

jednostranný. Přehledná struktura jednotlivých výkladů umožňuje dobrou orientaci v takto 

rozsáhlém díle. 

III. Připomínky k disertační práci 
Vzhledem k faktu, že jsem jednotlivé kapitoly práce několikrát četl a s doktorandem 

konzultoval, nemám žádné připomínky ani otázky. 

IV. Případné otázky k obhajobě 
1. Zajímalo by mne, zdali se po odevzdání disertační práce a pod vlivem oponentních 

posudků nějakým způsobem změnil, či upřesnil názor T. Mikulky na dobu a místo vzniku jím 

analyzovaných textů? 

2. Jak si představuje podobu nejstaršího staroslověnského homiliáře? 

3. Jaké další staroslověnské texty by bylo vhodné podrobit jazykovému, textologickému a 

teologickému rozboru? 

V. Závěr 
Předloženou disertační práci Mgr. Tomáše Mikulky doporučuji k obhajobě a předběžně 

klasifikuji jako prospěl. 

 

20. srpna 2021 

 

 

 

 

 

        Mgr. Václav Čermák, Ph.D. 

             školitel 
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