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Posudek oponenta diplomové práce 

 

Jméno a příjmení studenta/studentky: Tereza Pecková 

Název práce: Christianizace Britských ostrovů: komparace vybraných aspektů iroskotské a 

římské misie 

Jméno oponenta práce: PhDr. Jan Zelenka, Ph.D. 

 

 

1. Heuristika (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku 

slovně formulovat hlavní výtky) 

1.1 Hodnocení použité literatury a pramenů  2 

1.2 Úplnost použitých zdrojů z hlediska současného stavu bádání  2 

 

Stručné hodnocení: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Řešení problému (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 musí autor 

posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

2.1 Volba cíle práce odpovídá zadání 1 

2.2 Cíl z hlediska metodologie oboru je zvolen relevantně 1 

 

Stručné hodnocení: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Hodnocení struktury práce (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 

musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

3.1 Je struktura práce logická 2 
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3.2 Odpovídá struktura práce metodologii a metodám deklarovaným 

v úvodu práce 

2 

 

Stručné hodnocení: 

 

___________________________________________________________________________ 

   

4. Hodnocení kvality textu práce (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 

musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

4.1 Analýza pramenů a literatury 2 

4.2 Interpretace pramenů a literatury v jejich vzájemných souvislostech 2 

 

Stručné hodnocení: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Kvalita zpracování (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 musí autor 

posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

5.1 Stylistika a pravopis 1 

5.2 Použitá terminologie 1 

 

Stručné hodnocení: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

6. Celkové hodnocení v rozsahu nejméně 500 znaků: 

Autorka zvolila velmi zajímavé téma srovnání iroskotské a římské misie na půdě britských 

ostrovů. Práce je psaná kultivovaným, srozumitelným jazykem s minimem chyb či překlepů. 

Možná bych se vyhnul spojením typu „krásně pozorovatelné“, ale to je skutečně marginálie. 

Kritičtější připomínky mám k metodologii, struktuře a způsobu analýzy.  
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V prvé řadě práci chybí skutečný metodologický úvod. V případě komparativní 

metody přitom není třeba obsáhlá rešerše zahraniční literatury, stačilo by se např. opřít 

alespoň o práce M. Hrocha. Hlubší úvaha nad metodou zpracování tématu by byla vhodná i 

s ohledem na vybrané objekty komparace. Je otázkou, do jaké míry je např. vhodným 

objektem srovnávání raně středověké mnišství, které se vyznačovalo značnou různorodostí. 

V raně středověké Evropě neexistovala jakási všeobecně sdílená definice křesťanského 

mnišství. Jednotlivé komunity spíše přizpůsobovaly vlastní identitu, organizaci a zvyklosti 

místnímu prostředí a dalším souvislostem. Hovořit v takovém případě např. o „irském“ 

mnišství sebou nese poměrně značné nebezpečí ahistorického zkreslení na základě dobově 

neexistující typologie. Fakt, že se Kolumbánova řehole liší od té Benediktovi, ještě není 

dokladem rozdílu mezi „irským“ a „kontinentálním“ mnišstvím. Pro takto pojatou komparaci 

by bylo nejprve nutné vymezit irské mnišské komunity na základě jejich sdílené identity, 

která je odlišovala od zbytku laického kléru i společnosti, a byla jednoznačným znakem jejich 

„mnišství“. Tyto komunity by pak bylo třeba sledovat právě s ohledem na jejich vnitřní život 

a zvyklosti, z čehož by mohl následně vzniknout jakýsi obraz ostrovního mnišství způsobilý 

jistého srovnání s obdobně konstruovaným obrazem z jiného prostředí. Samozřejmě zde nyní 

pracuji s idealizovanou představou, která asi není s ohledem na prameny plně realizovatelná. 

Nicméně to nemění nic na tom, že by si těchto skutečností měla být autorka vědoma. Jinak 

zůstanou „irské“ a „kontinentální“ mnišství spíše vágními pojmy než analytickými 

kategoriemi.  

Jistá vágnost a do značné míry i neujasněnost, co vlastně komparovat, se přitom 

objevuje i na dalších místech textu. Např. na s. 68nn. autorka skutečně zdařile srovnává irský 

a římský přístup k výpočtu data Velikonoc i jeho důvody. Jinde (s. 62) si ale vystačí 

s poukázáním např. na rozdílnost kréda zachyceného v Antifonáři z Bangoru od nikájsko-

konstantinopolského vyznání víry (proč ne také apoštolského…?), aniž by ale věc dále rozvedla a 

tento rozdíl a jeho případné negativní vnímání ze strany kontinentální církve vysvětlila. Obdobně 

se v textu hovoří (např. s. 71-72) o „obrovských“ odlišnostech Irů, na které upozorňovaly soudobé 

prameny, tyto odlišnosti však dle mého nejsou nikde uceleně shrnuty. Přitom toto vše by mělo 

vytvářet základy pro onu kýženou komparaci. Otázky vyvolává i srovnání vztahu křesťanství a 
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světské moci, kde se podle mého názoru příslušné kapitoly k irskému a anglickému prostředí 

obsahově nepřekrývají, což také není úplně vhodné východisko ke srovnávání. Autorka by měla 

např. blíže vysvětlit, zda považuje christianizaci irského ostrova za příklad tzv. christianizace 

shora a proč, neboť se jedná o zásadní předpoklad ke komparaci s anglickým prostředím.  

Více promyslet by zasloužila i celková struktura práce, která se sice jeví jako logická a 

obhajitelná, skrývá v sobě nicméně nebezpečí opakovaného uvádění stejných informací, což se 

bohužel děje v poměrně značné míře. Opět jsem přesvědčen, že by se tomu dalo vyhnout 

důkladnějším promyšlením metodologie. V neposlední řadě by se diplomová práce měla držet 

pramenných edic, a ne popularizačních překladů, jak je tomu v případě často citovaného díla Bedy 

Ctihodného. 

Přes všechny kritické připomínky si nemyslím, že se jedná o špatnou práci. Autorka 

nicméně zvolila komplikované téma, jehož nástrahám se nedokázala zcela vyhnout. Pokud by se 

chtěla problematikou dále zabývat např. ve své disertační práci, doporučoval bych – kromě již 

naznačené metodologické stránky – důkladně promyslet i celkový záběr tématu, který je možná až 

příliš obsáhlý. Jeho zúžení a naopak propracování více do hloubky by zřejmě práci také prospělo.  

 

___________________________________________________________________________ 

 

7. Otázky a připomínky k obhajobě: 

 

Otázka se týká právě komparativní metody, tedy jak autorka nad metodologií práce 

přemýšlela a zda se zamýšlela např. nad tím, jak vlastně komparovat jevy, k nimž postrádáme 

jednoznačné popisy a jejichž interpretace často závisí na náhodně dochovaných zmínkách…? 

To se přitom netýká jen ucelených pasáží, ale také i jednotlivých termínů. Bylo by např. 

zajímavé se podívat, zda třeba termín monachus (a jeho případná staroirská varianta) 

označoval v ostrovních a kontinentálních pramenech stejnou skupinu osob. 

___________________________________________________________________________ 
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Navržená známka: s ohledem na výše řečené navrhuji stupeň „velmi dobře“. 

 

 

 

Datum: V Praze 2. 9. 2022       Podpis: PhDr. Jan 

Zelenka, Ph.D. 

 

 


