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 Disertační práce Mgr. Adama Radechovského je výsledkem autorova 
dlouholetého výzkumu, a to pečlivě vedených interpretačních sond do tradice 
středověkého aristotelismu, zejména pak intenzivní transkripční práce doposud edičně 
nevydaného komentáře spisu O duši českého akademika Jenka Václavova z Prahy, který 
je dochován v klementinském kodexu sig. VIII G 30, fol. 66v–67r, 80r–83r, 98v–99r, 
101r–101v (v Příloze práce je semikritická edice textu pořízená na základě transkripce 
předkladatele). Předběžné výsledky výzkumu autor již prezentoval na několika 
mezinárodních fórech, ať již u nás (Praha, Olomouc), případně v zahraničí (Oxford), kde 
byly jeho závěry odborným publikem velmi kladně hodnoceny, v recenzním řízení je část 
disertačního textu, která bude publikována v rámci mezinárodní platformy The 
Bohemian Reformation and Religious Practice. Předloženou disertaci je tak možné 
považovat za jakési první systematičtější završení autorova výzkumu. 
 V současné historiografii je z dochovaného komentáře znám pouze velmi krátký 
výňatek ze studie Milana Mráze vydané před více než třemi dekádami a Mrázovy 
interpretační závěry jsou považovány za základní příspěvek k problematice, do značné 
míry jsou v historiografické produkci opakovaně recyklovány. Předkladatel se k odkazu 
našeho předního znalce Aristotela samozřejmě hlásí, Mrázovy závěry reviduje a 
přesvědčivě koriguje. Je třeba ocenit náročnost zvoleného tématu, ať již po interpretační 
stránce, o čemž svědčí úctyhodný seznam primárních nebo sekundárních pramenů, 
hlavně však odvaha „pustit se do křížku“ s primárním textem dochovaným v rukopisné 
podobě (autor jej, i bez přecházejícího odborného školení v pomocných vědách 
historických zvl. paleografii, poctivě celý přepsal a vyhodnotil). Nejeden vysoce 
kvalifikovaný odborník, zběhlý ať již ve středověké paleografii či středověkých 
intelektuálních dějinách, by měl velké problémy s transkripcí pramene takovéhoto 
rozsahu (více jak 12 folio vyžadující několik stovek hodin práce) zapsaného vysoce 
odbornou latinskou terminologií pomocí dobových konvencionálních zkratek. K tomu je 
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třeba ještě přidat, že díky intertextualitě je Jenkův komentáře velmi úzce provázán 
jednak s latinským překladem Aristotelova spisu O duši, dále pak s latinským 
komentářem od arabského myslitele Averroa (Ibn Rušd), taktéž s rozsáhlým korpusem 
pozdně středověké komentářové tradice. Autor ve své práci všechny zmíněné textové 
plochy a roviny zevrubně sleduje a – pokud je to možné – pečlivě v kontextu 
rekonstruuje názory českého akademika oscilující mezi tradičními texty a vlastním 
hledáním smyslu enigmatické předlohy, což v posledku způsobuje dílčí subtilní posuny a 
odchylky od tradice. Kolega Radechovský si rovněž všímá a promýšlí možné sociální 
dopady dochovaného pramene, který vznikl v polovině sedmdesátých let 14. století v 
posluchárně během přednáškových lekcí pro studenty. Předkladatelova práce 
naznačeným interdisciplinárně koncipovaným metodologickým přístupem zaplňuje 
jedno z mnoha bílých míst a residuí bohemikální filosoficko-teologické medievistiky. 
 V úvodní části práce diplomant podává nástin pražské komentářové tradice spisu 
O duši, kde přesvědčivě ukazuje, že Jenkův výklad je prakticky jediným dochovaným 
rukopisným monumentem z původně bohaté tradice pražské akademické orality 
vycházející z obligatorních školních přednášek Aristotelova psychologického pojednání. 
Partie z valné většiny navazuje na rukopisný výzkum polských medievistů Mieczysława 
Markowského a Jerczyho Bartołomieje Korolce, jenž byl proveden většinou během 
šedesátých až sedmdesátých letech minulého století. Za významný posun stavu 
současného poznání považuji autorovo zpřesnění lokalizace vzniku výkladu spisu O duši 
od českého augustiniána Mikuláše z Prahy, jenž prokazatelně nevznikl v Praze, jak 
předpokládala historiografie minulého století od nálezů Charlese H. Lohra, nýbrž v 
Paříži a z tohoto důvodu je třeba jej vyloučit z bohemikální komentářové tradice. 
 Druhá kapitola ve zkratce představuje současný stav poznání a odborné diskuse 
týkající se Jenkova výkladu, stručný biografický přehled, základní informace o 
klementinském kodexu (srozumitelně jsou vysvětleny důvody, proč autor v disertaci 
vychází z rukopisu VIII G 30 a připomíná druhý rukopisný svědek uložený dnes v 
Bavorské státní knihovně v Mnichově, který hodlá zohlednit v další fázi svého výzkumu). 
Zdařilé a srozumitelně podané jsou partie načrtávající recepci Aristotelova spisu v 
latinské filosofii vrcholného a pozdního středověku včetně vlivu arabského 
peripatetismu na latinský filosofický diskurs dle současného stavu poznání. Druhou část 
uzavírá case study se srovnáním názorů Tomáše Akvinského, Jana Buridana, Jana z 
Jandunu a Jenka na metodologický statut psychologie a duše, zmiňuje důvody obtíží 
spojené s adekvátní vymezením včetně vyjasnění možných inspirací či vlivů na českého 
akademika (dominantně Averroes, částečně Akvinský, Jan z Jandunu s Buridanem). 
 Třetí partie analyzuje definici duše u Aristotela a její vliv v partiích Jenkova 
komentáře, předkladatel velmi srozumitelným způsobem ukazuje Jenkův 
hermeneutický přístup k latinskému překladu Aristotelova spisu (určuje předlohu: 
překlad Viléma z Moerbekeho) včetně toho, jak je český akademik hluboce ovlivněn 
Averroovým komentářem, který mu slouží jednak jako průvodce labyrintem nejenom 
spisu O duši, nýbrž celého corpus aristotelicum a zároveň jako nová autonomní vrstva 
textu, jako jakýsi para-text Aristotelova latinskému originálu. Předkladatel přesvědčivě 
dokládá Jenkovy subtilní posuny a krok vpřed v rámci komentářové tradice ve způsobu 
definování duše zásluhou paralelního čtení Aristotelova spisu De animalibus s 
embrologickým kontextem. 
 Krátká čtvrtá a zejména rozsáhlá pátá kapitoly tvoří provázanou a nejdůležitější 
část disertace. Jsou tematicky zaměřeny na analýzu patrně jednoho z nejzáhadnějších 
problémů aristotelismus, fungování (aktivního a pasivního) intelektu. Předkladatel 
nejprve představuje doktrinální pozici arabského myslitele Averroa (látkový intelekt čili 
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výrazné specifikum oproti komentářové tradici mající jednoznačné heterodoxní 
konsekvence pro katolickou ortodoxii, na něž reagují odsouzení z roku 1277) a způsob, 
jak se s tímto konceptem vyrovnává český akademik (jednoznačně kladně a přiklání se k 
Averroově filosoficky lépe zdůvodněné pozici). V páté části se pak předkladatel věnuje 
falzifikaci Mrázovy teze považující Jenkovy názory na intelekt za výhonek vlivu pozdně 
antického filosofa Alexandra z Afrodisiady (obhajujícího tezi, že pasivní intelekt je 
smíšen s tělem). Autor velmi přesvědčivě prokazuje, i díky analýze Buridanova 
komentáře O duši (v historiografii minulého století rovněž podezřívaného ze skrytého 
příznivce alexandrinismu), jak je Jenek se ve svém chápání intelektu – oproti Buridanovi 
– vzdálen Alexandrovi a výslovně z filosofického hlediska (při vědomí heterodoxních 
konsekvencí) akceptuje pohled Averroa (označovaný historiografickou nálepkou jako 
monopsychismus, tj. aktivní a pasivní intelekt jsou dvě identické a zároveň co do projevů 
jsou odlišné netělesné projevy lidských intelektuálních schopností + aktivní intelekt je 
vztažen k pasážím z Met. XII. majícím jednoznačně teologické konsekvence čtené 
zároveň prizmatem novoplatonismu, tzn. intelekt emanuje z Jedna). V závěru kandidát 
velmi srozumitelně shrnuje a vysvětluje přínos disertační práce. 
 K interpretační části disertační práce je ještě přiložena semikritická edice s 
transkripcí tří knih Jenkova komentáře, edičními pravidly vycházejícími z edic vydanými 
Jackem Zupkem a Benôit Patarem. Předkladatel pečlivě zaznamenává dílčí lemmata 
Jenkova textu včetně intertextuality s Aristotelovým latinským textem (včetně 
Bekkerova tradičního číslování), případně s Averroovým latinským komentářem dle úzu 
současných edic. V poznámkách pod čarou odkazuje rovněž na paralelní pasáže, ať již u 
Tomáše Akvinského, Jana Buridana, Jana z Jandunu, případně klasické autory, rovněž 
uvádí varianty či původní zápis v rukopisu, kdy se jeho čtení odlišuje od původního 
zápisu písaře textu. 
 Několik poznámek k formálně-obsahových aspektům předložené disertační 
práce: kandidát prokazuje schopnost tvůrčím způsobem pracovat nejenom s primární či 
sekundární literaturou, zároveň umí s potřebným nadhledem shrnout některé velmi 
problematické aspekty odborných diskusí. Předkladatel v textu průběžně a v dostatečné 
míře odkazuje na literaturu, jejíž seznam je k dispozici v bibliografii. Celková technická 
úroveň zpracování je v dostatečné kvalitě a odpovídá požadavkům kladeným na 
disertační práce. Bohužel v textu práce se od třetí kapitoly vyskytuje celá řad akolutních 
vazeb, narazil jsem i na několik zbytečných překlepů či lakonicky krátkých 
jednoduchých vět, někdy věty dokonce nedávají smysl (např. s. 67 nahoře, s. 78 ihned po 
nadpisu V.1. atd.). Text by od třetí kapitoly zasloužil pečlivější redakci a detailnější 
kritické pročtení, některé zcela evidentní překlepy jsou patrně způsobeny čtením pouze 
v počítači, případně snahou disertaci velmi rychle odevzdat (a dodržet stanovený 
termín). Co se týká transkripcí, zkratky jako 1us, 2us a 6us, se standardně rozepisují, tj. 
primus, secundus, sextus viz základní úzus dle Cappelliho. Dále pak v titulu disertace je 
uveden zavádějící datum Jenkovy smrti, tj. rok 1375, jde však o období, kdy pražský 
akademik vedl přednášky o spisu O duši, např. v roce 1382 až 1383 je doložen v 
rektorském úřadě, na s. 16 autor sám říká, že zemřel někdy mezi roky 1400 až 1404. Na 
s. 105 až 107 kandidát upozorňuje na Jenkův příspěvek do pražských debat o universalia 
realia a jeho možný vliv na pražské realisty, jmenovitě na Jana Husa s citátem části textu 
z kvestie Utrum omne testimonium fidei. Musím upozornit, že Jenek se v relevantní 
citované pasáži na s. 106 jednoznačně pohybuje na epistemologické rovině, a to v 
mantinelech vymezenými Aristotelovou teorií poznání (tj. smysly vnímáme jednotliviny 
díky smyslovým vjemům, intelekt poznává univerzální na základě pojmů), terminologií 
pražského mistra: jednotliviny předcházející a zapříčiňují univerzálie jakožto uměle 
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vytvořené pojmy (v tomto se dokonce zcela shoduje s Buridanem, který však ve svých 
výkladech obhajuje ještě to, že smyslové poznání začíná u singulárně vágních jevů a 
pojmů). S odkazem na Porfyria Jenek univerzálie a jednotliviny sice považuje za 
identické (idem), ale vzájemně se odlišují tak, že univerzálie jakožto pojmy 
postřehujeme/poznáváme intelektem a jednotliviny vnímáme smysly čili odlišují se v 
kognitivních aspektech (poznáváme intelektem, naproti tomu vnímáme smysly), v 
pasáži tedy není žádná zmínka o universalia in essendo. Partie citovaná na s. 107 z 
Husovy kvestie nemá podle mého soudu s Jenkem nic společného, protože betlémský 
kazatel popisuje stvoření z ontologického hlediska (jak věci vznikají během stvoření 
podle Gn 1), když ve stopách Wyclifova traktátu De universalibus (Kejř ve své edici 
bohužel nedohledal paralelu u Wyclifa) obhajuje názor, že v každé jednotlivé kapce vody 
či zrnku zeminy inheruje abstraktní rod či druh, který existuje sám o sobě jako 
inteligibilní rod či druh a zároveň je na způsob společné přirozenosti sdílen každou 
jednotlivou kapkou vody či zrnkem půdy. Jinak řečeno: v nějaké individuální entitě je její 
příslušný univerzální (rod/druh) a individuální podstata jsou jedním složeným 
jsoucnem, zároveň se od sebe odlišují na způsob formální distinkce a univerzální dává 
formu bytí jednotlivému (to díky němu existuje a bez univerzálního není ničím). Tímto 
způsobem dle Husova (Wyclifova) názoru univerzálie inherují v jednotlivinách. Kriticky 
byl pražskými nominalistickými mistry nahlížen koncept společné přirozenosti (spolu s 
formální distinkcí) a stal se jablkem sváru mezi pražskými doktrinálními školami. 
 Uvedené kritické poznámky však v žádném případě nesnižují kvalitu předložené 
disertační práce. Předkladateli doporučuji v rámci další výzkumné činnosti provést 
zamýšlenou kolaci druhého rukopisu, po detailním srovnání rukopisů a vyřešení dílčích 
transkripčních problémů vytvořit editio princeps Jenkova komentáře. Dílčí kapitoly 
disertace je možné použít, po provedení nezbytných úprav a zpřesnění, jako základ 
úvodu k edici a publikovat výsledný text, ať již v nějakém českém (např. FILOSOFIA, 
OIKOYMENH, Karolinum), případně – po překladu úvodu do angličtiny či němčiny – v 
nějakém prestižním zahraničním nakladatelství (Brepols, Brill). 
 

Závěr: Disertační práce Mgr. Adama Radechovského jednoznačně splňuje 

požadavky kladené na disertační práce a s vědeckou erudicí přináší nové 

poznatky. Doporučuji jí k obhajobě a po jejím úspěšném obhájení udělit 

předkladateli akademický titul Ph.D. 
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