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12.00 Předsedkyně komise prof. PhDr. Hana Gladkova, CSc. zahájila
obhajobu, představila sebe a přítomné členy komise a přítomné
oponenty. Přítomným pak představila kandidáta. Uvedla datum a čas
obhajoby.
12.03 Školitel Mgr. Václav Čermák, PhD. seznámil přítomné stručně
se svým hodnocením studia studenta a jeho disertační práce, které
uvedl ve svém písemném vyjádření. Během představení průběhu
kandidátova studia zdůraznil zejména skutečnost, že vzorně plnil
všechny své povinnosti a že jeho disertace přesahuje rámec běžných
parametrů disertační práce. Kandidát podle školitele novátorsky
navazuje na starší bádání a předložil mimořádně kvalitní práci,
kterou školitel doporučuje k obhajobě.
12.10 Student Mgr. Tomáš Mikulka seznámil přítomné s tezemi své
disertační práce. Představil komisi strukturu práce a metodu rozboru
jednotlivých analyzovaných homilií. Stručně pak shrnul svá zjištění
ohledně kompozice homilií zejména co do obsahu biblických a
patristických citátů. Vyzdvihl zejména zjištění, že výběr liturgických
čtení v homiliích sleduje byzantský úzus a že autor kázání prokazuje
výtečnou znalost starobylých staroslověnských překladů biblických
textů i řecké patristické literatury. Dále věnoval zvláštní pozornost
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rozboru lexikální zásoby daných textů (výskyt jinde nedoložených
termínů, starobylost slovní zásoby, přítomnost grécismů i lexika
památek západoslovanského původu) a zdůraznil starobylost
teologické terminologie a podobnost s lexikem homilií Codexu
Clozianus. V rozboru syntaktických zvláštností tří homilií pak
upozornil na archaickou pádovou syntax, ústup supina, zvláštnosti
překladové techniky a vlivy řecké syntaxe. Závěrem shrnul své
závěry ohledně možné datace a lokalizace vzniku homilií a jejich
autorství: homilie musely být komponovány po vzniku revidovaného
překladu čtveroevangelia a před smrtí Klimenta Ochridského;
autorem pak byl podle kandidáta anonymní kněz s hlubokým
teologickým vzděláním, který měl podle jeho závěrů vazby na
slovanský západ (Velkou Moravu či Panonii). Kandidát také
představil další perspektivy bádání: možné srovnání rysů s dalšími
homiliemi a přehodnocení role církevní otců v počátcích raného
slovanského křesťanství.
12.30 Oponent Ao. Univ.-Prof. Dr. Johannes Reinhart následně
seznámil přítomné s hlavními body svého posudku. Shrnul strukturu
a charakteristiku kandidátovy práce a ocenil zejména autorovu
znalost teologie a byzantské a staroslověnské literatury. Za
nejpoutavější ale zároveň nejkontroverznější kapitolu práce označil
pasáže věnující se výpočtu datace homilie na Zvěstování Páně.
Považuje kandidátovu metodu rozluštění datace za poutavou, ale
poněkud libovolnou a tudíž obtížně dokazatelnou. Ocenil ovšem
kandidátovo odsunutí otázky po jednoznačné identifikaci autora tří
textů. Disertace podle oponenta ukazuje kandidáta jako zkušeného
znalce slovanské filologie a textologie, který navazuje na nejlepší
tradici pražské paleoslovenistiky. Prof. Dr. Reinhart též ocenil
kritické a parakritické vydání tří staroslověnských textů, které je
podle něj vzorné, a vyzdvihl skutečnost, že práce odpovídá spíše
nárokům na habilitační práci. Následně ukončil své vystoupení se
závěrem, že doporučuje předloženou disertační práci k obhajobě.
12.40 Oponentka PhDr. Petra Stankovska, Ph.D. rovněž seznámila
přítomné s hlavními body svého posudku. Vyzdvihla obecné vědecké
kvality práce, její strukturu, způsob vypracování kritické edice textů i
přesah jejich rozboru, který může pomoci zodpovědět otázky doby a
místa vzniku nejen daných homilií, ale i podoby nejstaršího
staroslověnského homiliáře. Závěrem uvedla, že předložená práce
splňuje všechny nároky kladené na disertační práci a doporučuje ji k
obhajobě. Oponentka následně položila kandidátovi dotaz, jak by
vypadala analýza některých synonymních dvojic výrazů, pokud by v
jejich hodnocení bylo zohledněno i to, zda se dané výrazy nacházejí
v evangeliářní či aprakosní části slovní zásoby a zda tedy v případě
identifikace v aprakosní části nemohou čerpat z prvotního překladu a
slovní zásoby cyrilometodějské misie.
12.46 Doktorand reagoval na posudky oponentů a na otázku dr.
Stankovské. K té uvedl problematickou skutečnost, že tendence ke
korelaci daných výrazů s apoštolářem není zcela jednoznačná:
aprakosní text nabízí překladové responze, ale u evangelních nachází
tendenci odpovídat spíše doplňkovým, pozdějším částem biblického
překladu. Starozákonní citáty byly podle něj jednoznačně filtrovány
přes jejich evangelní citace.
12.48 Prof. Reinhart následně položil dva dotazy: zda má smysl
hledat východoslovanské opisy všech tří daných homilií, a jaký má
kandidát názor na chronologii lexikálních preslavismů, které v
homiliích nalezl.
12.49 Doktorand k první otázce uvedl, že o východoslovanských
opisech neví; podle jeho mínění je v dané tradici mnohem nižší
pravděpodobnost jejich výskytu. Stejně tak otázku jejich přítomnosti
v charvátskohlaholském písemnictví nemohl v práci řešit. K druhému
dotazu prof. Reinharta sdělil, že chronologii preslavismů by dělal na
základě výzkumu jednoznačně připsaných a datovaných památek,
jejichž textologie je dobře analyzována. Bylo by podle něj možné
provést srovnání preslavských lexikálních preferencí a pak sledovat
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četnost daných jevů v daném písemnictví. Nejdříve se tyto lexémy
obvykle vyskytují sporadicky, pak ale narůstají a následně vytěsňují
staré lexémy vyskytující se například v nejstarších překladech
biblických textů.
12.54 Předsedkyně komise následně kandidáta vyzvala, aby se
vyjádřil k posudkům obou oponentů obecně. Kandidát se ve své
odpovědi soustředil zejména na otázku sporného výpočtu datace na
konci homilie na Zvěstování (Anunt). Vysvětlil, že jeho výpočet se
opírá o dešifrování místa, které rovněž představil v prezentaci. Znovu
se jednoznačně postavil za svou původní dataci daného údaje do r.
892 i s vědomím kontroverznosti tohoto názoru.
12.57 Předsedkyně komise požádala oponenty o vyjádření, zda jsou
spokojeni s reakcemi kandidáta. Oponenti vyjádřili s vystoupením
studentky spokojenost. Předsedkyně komise následně zahájila
diskusi.
V diskusi vystoupili:
12.58 Školitel dr. Čermák položil otázku, jaká je kandidátova
představa o podobě nejstaršího staroslověnského homiliáře. Kandidát
v odpovědi upozornil na skutečnost, že se žádný starobylý homiliář
nezachoval a korpus těchto textů je tak třeba rekonstruovat. Vyzdvihl
v tomto směru bádání E. Bláhové, N. van Wijka, N. I. Mirčevy, K.
Mirčeva a Ž. Ikonovové. Co se týká rozsahu homiliáře, uvažoval by
pragmaticky: homiliář musel vycházet z toho, co bylo na Velké
Moravě skutečně potřeba v rámci cyrilometodějské misie a co našlo
své uplatnění v tehdejší liturgické tradici. Jádro homiliáře tedy podle
něj leželo ve velikonočním týdnu, ale přesahovalo i do dalších
významných svátků liturgického roku (např. svátek sv. Petra a
Pavla). Mohly tam patřit i anonymní homilie a Konstantinova Řeč na
přenesení ostatků sv. Klimenta. Další výzkumy by se podle něj měly
upírat směrem k vánočnímu cyklu a rovnou upozornil na jednu
homilii z Germanova sborníku.
13.02 Doc. Vepřek posléze položil otázku, z čeho kandidát usuzuje,
že dané homilie byly veřejně pronášeny a nejedná se jen o díla
fixovaná písemně? Podle kandidáta jsou významnými indiciemi
skutečnosti, že homilie obsahují oslovení publika a že homilie na
Narození začíná konkrétním oslovením kněžstva, které k jejímu
autorovi vzneslo požadavek. Další stopy nachází v nepřesnostech v
jazyce, zejména anakoluty považuje za stopy zápisu ústního projevu.
Dalším argumentem podle kandidáta rovněž je, že autor homilií
cituje biblické i patristické texty často po paměti; měl sice k ruce
řecké originály, ale zachází s nimi velmi volně: nepřepisuje doslova,
ale kombinuje, což by také mohlo napovídat ústnímu provedení či
určení daných homilií.
13.08 Dr. Mohelník posléze vyzval kandidáta ke shrnutí významných
teologických závěrů jeho práce. Kandidát vyzdvihl zejména
skutečnost, že dané homilie jednoznačně prokazují, jak byla
cyrilometodějská misie svým rázem liturgicky i teologicky
jednoznačně byzantská. Autor homilií podle něj také přináší jasné
argumentační postupy proti učení Filioque a jeho pozice je v tomto
ohledu sice fótiovská, ale není zjistitelný přímý vliv na základě citací
Fótiových spisů. Za z teologického hlediska nejzajímavější vlastnost
zkoumaných homilií považuje výskyt konceptu byzantské teologie,
který umožňuje popisovat, jak transcendentní Bůh vstupuje do
imanence tohoto světa prostřednictvím tzv. energií kolem
neproniknutelného božství, jimiž Bůh do světa vstupuje. Tato
teologie byla podle něj interpretačním vektorem např. pro jednu
významnou pasáž u Řehoře Naziánského. Zbytek byzantské tradice
ležel podle kandidátova mínění v tomto případě spíše jinde, ale autor
zkoumaných homilií se přiklání k tomuto specifickému výkladu,
který se mimo to nachází např. u Ondřeje Krétského.

13.14 Předsedkyně komise následně poskytla možnost k další
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diskuzi. Další otázky na adresu kandidáta již nebyly vzneseny.
Předsedkyně komise následně ukončila samotnou obhajobu a
veřejnou část obhajoby. Komise zahájila neveřejné zasedání o
klasifikaci obhajoby disertační práce.
13.20 Předsedkyně komise seznámila doktoranda a přítomné s
výsledkem obhajoby: komise hlasovala aklamací, počet členu komise
5, přítomno členů komise 5, kladných hlasů 5, záporných hlasů 0.
Obhajoba disertační práce byla klasifikována „prospěl“. Vyjádřeních
školitele i obou oponentů bylo konstatováno, že práce je velmi
hodnotná a silně nadprůměrná, byla přirovnána k práci habilitační.

Zapsal: Mgr. Jiří Dynda

Jméno a podpis předsedy komise: prof. dr. Hana Gladkova, CSc.

Jméno a podpis dalšího člena komise: doc. PhDr. Ilja Lemeškin,
Ph.D.

Klasifikace obhajoby: prospěl/a (P)

Předseda komise: prof. doc. PhDr. Hana Gladkova, CSc. ............................

Členové komise: doc. PhDr. Ilja Lemeškin, Ph.D. ............................

 doc. Mgr. Miroslav Vepřek, Ph.D. ............................

 PhDr. František Čajka, Ph.D. ............................

 Mgr. Václav Čermák, Ph.D. ............................
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