
Posudek oponenta disertační práce Mgr. et Mgr. Jany Svobodové 

„Fenomén minoritského kláštera ve středověké společnosti“ 

předkládané v roce 2022 na Katedře PVH a archivního studia FF UK 

I. Stručná charakteristika práce 

Předložená disertační práce je komentovanou edicí unikátní bohemikální latinské kroniky z pera 
františkána-observanta Eberharda Ablauffa, zachycující dějiny české františkánské observance v letech 
1451– 1528, tj. od mise Jana Kapistrána až po mohutný proud evropských reformací.  

II. Stručné celkové zhodnocení práce 

Disertační práce předkládá ve své úvodní části retrospektivu františkánského kronikářství a jeho reflexi 
v moderní historiografii. Významná část je věnována životu a dílu františkána-observanta Eberharda 
Ablauffa de Rheno, a zejména pak paleografickému a kodikologickému rozboru rukopisu Cheb MS. 157, 
který obsahuje i výše zmiňovanou františkánskou kroniku, stejně jako další Ablauffovy autografy. 
Vlastní edici je předsazen stručný popis obsahu kroniky „De novella plantatione provincie Austrie, 
Bohemie et Polonie quoad fratres minores de observantia Cronica“, což výrazně usnadňuje orientaci 
v textu edice. Je škoda, že se doktorandka odhodlala pouze, jak sama píše, k „zběžné komparaci“ 
s obdobnou bohemikální latinskou kronikou z františkánského prostředí, jejímž autorem byl františkán-
observant Michael z Korutan. Také závěr disertační práce je příliš stručný, například mohl obsahovat 
alespoň základní shrnutí významu kroniky pro fungování struktur české františkánské observance a též 
širší reflexi jejího potýkání se s evropskými reformacemi, především s luterstvím. Přesto doktorandka 
díky své píli zpřístupnila odborné veřejnosti zásadní pramen k českým a středoevropským dějinám 
pozdního středověku a počátku raného novověku.  

III. Podrobné zhodnocení práce a jejích jednotlivých aspektů  

Struktura disertační práce je přehledná a srozumitelná. Poněkud zavádějící je ovšem její oficiální název. 
Doktorandka uvádí, že jde o fenomén „minoritský“, ovšem v české historiografii je zavedený úzus 
hovořit o reformních větvích Řádu menších bratří jako o „františkánech“. Zároveň název evokuje, že se 
práce bude věnovat fungování františkánství v české středověké společnosti, ovšem takový rozbor na 
základě editované kroniky bohužel v disertaci chybí. Problém je možná způsoben tím, že původní 
zadání práce bylo jiné, avšak prvotní název zůstal. Doktorandka jinak pracuje precizně s odbornou 
literaturou a adekvátně používá poznámek pod čarou, jazykový výraz je v pořádku. Disertační práce, 
jejímž jádrem je edice latinské kroniky františkána Eberharda Ablauffa de Rheno z přelomu středověku 
a novověku, je ze strany doktorandky originálním počinem a zásadním příspěvkem ke zkoumání dějin 
českého františkánství. Obzvláště je třeba ocenit skvělou ediční práci, přičemž mohu jen doporučit 
vydání edice tiskem v některém z renomovaných nakladatelství.  

IV. Dotazy k obhajobě 

Můžete stručně popsat základní rozdíly mezi františkánskými kronikami Nikolause Glassbergera, 
Michaela z Korutan a Eberharda Ablauffa? 
Co nového přináší kronika k problematice pronikání luterství do českých zemí? 

V. Závěr 

Předběžně klasifikuji předloženou disertační práci Mgr. et Mgr. Jany Svobodové jako prospěla. 

V Praze dne 13. prosince 2022  


