
Oponentský posudek diplomové práce MARKÉTY RŮČKOVÉ 

STlJDENTI JEDNOTY BRATRSKÉ NA POČÁTKU 17. STOLETÍ ANEB KNĚŽSKÝ DOROST 

z ARCHIVU MATOUŠE KONEČNÉHO 

Téměř přesně tři roky uplynuly od okamžiku, kdy se v průběhu stavebních prací v bývalém 
mladoboleslavském Karmelu objevila v zásypu kleneb pod podlahou prvního patra tajemná 
truhlička a v ní - jak se záhy ukázalo - podstatná část "archivu", přesněji písemné 
pozi'Istalosti bratrského biskupa Matouše Konečného. Nález zpi'Isobil v kruzích historiků 
raného novověku skutečnou senzaci a brzy bylo jasné, že se tu nabízí široké pole působnosti 
pro zcela nově založené výzkumy k dějinám Jednoty bratrské. Jednou z prvních, kdo 
nabídnutou šanci využili, byla i Markéta Růčková. Díky vstřícnosti pracovníků muzea 
v Mladé Boleslavi, zejména mgr. Pavla Sosnovce, se z obsahu Konečného truhliček mohla 
badatelsky ujmout těch písemností, které souvisely s vyšším vzděláním a tedy i zahraničním 
studiem bratrských mladíků, kandidátů kněžství v Jednotě. Shodou okolností máme nyní její 
di'Ikladný opus před sebou dokonce dříve, než vyjde tiskem zevrubná zpráva o Konečného 
archivu připravená Jiřím Justem pro Acta Comeniana. 

Svou práci strukturuje Růčková logicky. Po úvodní kapitole, v níž vřazuje nové prameny do 
kontextu dosavadního bádání o Jednotě, se pouští do výkladu o vzdělávání v Jednotě od 
základu, tedy přehledem polemik o smyslu vyššího vzdělání v dějinách Jednoty a pak 
výkladem o principech výchovy a vzdělání v Jednotě, a ovšem - vinou absence vhodné vyšší 
školy v českých zemích - o hledání konfesijní orientace bratrského studia, tedy vhodných 
škol v cizině. Následuje velmi důležitá kapitola, jež se vyrovnává se školami typu 
gymnasium illustre jako určitým typem semi-univerzitního studia (termín Růčkové), v období 
kolem roku 1600 nesmírně frekventovaného. Zvláštní pozornost věnuje dvěma školám, které 
navštěvovali v průběhu druhého desetiletí 17. století mladíci vyslaní Jednotou, totiž gymnázii 
v Brémách a v Bytomi nad Odrou. Další kapitola nazvaná "Studenti z Archivu Matouše 
Konečného" tvoří jádro práce, zde autorka plně využívá mladoboleslavský materiál 
k neobyčejně živé rekonstrukci poměrů těchto studenti'I, sledujíc celé jejich studijní 
curriculum. Po zhodnocení a doporučení příštího studenta správcem bratrského domu a 
staršími sepsali odjíždějící mládenci revers, v němž se zavázali po návratu ze studií využít 
svou v cizině nabytou "kvalifikaci" ve službách Jednoty. Za to byli vybaveni určitou finanční 
částkou (případně se jim dostalo další peněžní nebo věcné pomoci během studia), kterou 
museli přesně vyúčtovat. Ze svého zahraničního pobytu se také ohlašovali v pravidelné 
korespondenci, ve které skládali počet ze svých studií, ale nevynechali ani zprávy o všedních 
dnech svého pobytu. Každodenní starosti je pak možno nejlépe poznat opět prostřednictvím 
účti'I. Po této analytické kapitole následuje rozsáhlá edice, o níž bude ještě řeč. 

Je toho mnoho, co by zasloužilo v textu Markéty Růčkové vyzdvihnout a pochválit. Autorka 
píše lehce a čtivě, citace z pramenů zapojuje do svého textu přirozeně a účelně. Zná výborně 
českou i zahraniční literaturu a dovede tudíž přesně odhadnout, kde se pohybuje na 
neprošlapaných cestách a kde je naopak účelnější využít publikované poznatky. Nenásilně 
pi'Isobí i drobné problémové exkurzy, které patří často k tomu nejcennějšímu, co práce přináší. 
Na mysli mám například výklad o stipendiích pro studenty, kde si všimla i důležitého, leč 
v maďarštině vydaného soupisu levočských studentů podporovaných městskou radou (jen 
trochu postrádám literaturu o studijních nadacích u nás - konkrétně článek Milana Moškoře, 
který se tématu věnoval). Podobnou vsuvku v podobě celé podkapitoly představuje výklad o 
již zmíněných gymnasia illustria, s nimiž si dosavadní bádání o peregrinacích nevědělo příliš 
rady. Autorka velmi správně zdůraznila modelový význam Sturmova Štrasburku pro tyto 
školy, bylo by tu možno ovšem ještě ocitovat přehlédnutou monografii Zdzislawa Pietrzyka W 



krf(gu Sztrasburgu. Zajímavé jsou pasáže o koryfejích navštěvovaných škol, díky nimž tyto 
získaly svou přitažlivost, zde zejména postava Caspara Dornavia na bytomském 
Schonaichianu. Půvabné jsou kapitoly o "nezbedných" studentech, kteří se vymkli 
předpokládanému programu. Protože jedním z takových byl i Jan Salmon, druh Daniela 
Vettera při cestě na Island, přispěla diplomantka myslím velmi podloženou teorií i 
k okolnostem vzniku známé lslandie. Zde se dotkla i "skutečných" peregrinací bratrských 
studentů, tedy těch, kteří se zdržovali v zahraničí déle a na několika univerzitách. Jako každá 
kvalitní práce, i tato některé otázky otevírá nebo naznačuje. Například pozdější činnost 
bývalých bratrských studentů jako šlechtických preceptorů nebo vliv místa studia a v jeho 
průběhu navázaných kontaktů na pozdější exilové směřování. 

Zvláštní uznání zaslouží dvě zvláště pracné a časově náročné analýzy. Při rozboru účtů, jehož 
výsledky podává i v několika grafech a tabulkách, musela autorka vyřešit i řadu nelehkých 
numismatických početních problémů. Výsledek, totiž struktura výdajů bratrských mladíků 
stojí nepochybně za to. Pečlivou pozornost věnovala Růčková takže všem zmínkám o 
knihách, které ve zvláštní příloze z velké části určila. 

Je třeba také připomenout, že Markéta Růčková by nedosáhla tak plastického obrazu, kdyby 
se omezila jen na "studentské písemnosti" z truhliček jakožto pramennou základnu. Přečetla i 
korespondenci mezi Konečným a ostatními seniory (zejména přerovským Laneciem), která se 
vysílaných studentů týkala. Mimo okruh "truhliček" se pak úspěšně pokusila získat co nejvíc 
informací o studentech i z dalších pramenů, například příležitostných tisků, štambuchů 
(Bohuslav Jafet). Nahlédla do pozůstalostních fondů badatelů, kteří se dříve zahraničními 
cestami bratrských studentů zabývali (František Hrubý, Otakar Odložilík), maximálně využila 
po internetu dostupné prameny (Poznaň). 

Také v ediční části splnila autorka nejnáročnější standardy editorské práce. V předložené 
diplomové práci otiskla kompletně reversy a účty bratrských studentů a větší díl jejich 
korespondence. Z toho velkou část tvoří písemnosti latinské, občas se musela vyrovnávat i 
s řeckými vsuvkami. Tak i edici - včetně pečlivých poznámek - nelze hodnotit jinak než 
v superlativech. Podobné platí o osobním rejstříku, který se de facto změnil v životopisný 
slovník pojednávaných osob. 

V tomto případě je pro oponenta velmi obtížné nalézt v práci Markéty Růčkové něco, co by 
mohl - věren oponentské povinnosti - kritizovat. Tak tedy několik zcela marginálních 
poznámek: občasné užívání archaického jazyka či spíše terminologie, nečetné neobratnosti v 
"Závěru" (místo "učící kněz" bych řekl raději "kněz-učitel", s. 338; dvojí komparativ "více 
náročnější", s. 341), to jsou zřejmá přehlédnutí v samotném finiši. Studenta Apolla 
(Apollona?) bych asi neskloňoval v 7.p. "Apollou", nýbrž "Apollonem", pojem Res publfca 
scholaria bych nahradil raději Res publica scholarum. 

Celkově hodnotím práci Markéty Růčkové jako neobyčejně zdařilou, inovativní a v mnoha 
ohledech mimořádně přínosnou. Práce splňuje (a dokonce překračuje) vše, co lze žádat od 
diplomové práce hodnocené stupněm "výborná". 

V Praze 13. září 2009 
).../1' , 
// ! -I.P'1 // li / {,', I v/ 

PhDr. Zdeněk/hojda, CSc. 
/ 



Oponentský posudek diplomové práce 

Markéta Růčková: 
Studenti Jednoty bratrské na počátku 17. století aneb knčžský dorost z archivu Matouše 

Konečného, FF UK, katedra PVH a AS, Praha 2009 
(406 s., z toho 122 s. úvodního textu) 

Předmět práce: 

Předmětem práce M. Rúčkové se stala tematicky vymezená část písemností z archivu 
Matouše Konečného, nalezeného v roce 2006 v Mladé Boleslavi. V úvodní kapitole autorka 
okolnosti, při nichž k nálezu došlo, popisuje a v krátkém přehledu líčí charakter informací, jež 
obsahují jednotlivé části nálezu. Zvláštní pozornost přitom oprávněně věnuje korespondenci a 
materiálu vzniklému v souvislosti s vysíláním bratrských studentiL budoucích kněŽÍ Jednoty, na 
zahraniční vzdělávací instituce. 

Zpracování: 

Práce má jasné téma, jeho zpracování sledovatelnou metodu a jednotlivé části jsou svým 
rozsahem a kvalitou vyvážené. Jednoznačnou výhodu, jímž byla naprostá nedotčenost a 
nezpracovanost archivu Matouše Konečného, autorka dokúzala maximálním zplisobem zhodnotit a 
vytvořila vynikající dílo. 

Po nutném úvodu do tematiky v Pl"Chlcdu uvúdí autorka stav zpracovúnÍ dějin vzdělávacích 
institucí, zvláště tčch lokalit, kam směřovali brauští studenti: Brémy a Bytom. V maximální míře 
vyčerpala dostupnou sekundární literaturu. vesPlěs zahraniční produkce a v rámci této části se 
zaměřIla na vysvětleni významu pOjem "gymnasIUm illustre". VČlluje poznrnost učebním řádům a 
struktuře výuky v Brémách a Bytomi, zvlášť poutavč je vylíčeno úsilí Georga Schonaicha v Bytomi 
o rozkvět jeho panství a vlastní vzdělávací institu;:~e. V této části zcela jednoznačně obohacuje české 
bádání o dějinách zahraničních vzdělúvacích institucí. 

Za jediný slabší bod tohoto oddílu lze považovat místa, kde se autorka v interdisciplinárních 
úvahách (je obdivuhodné, s jakou jistotou se jinak v těchto četných exkursech pohybuje) dostává na 
pole teologie. Patrně méně "sakrální" výrazivo by bylo třeba užít tam, kde líčí, že byla v Bytomi 
"vysvěcena první posluchárna" (s. 56), což dobl'e nekonvenuje s nekatolickým prostředím, nadto 
poznamenaným rysy reformované teologie, na s. 60 by bylo lépe než "interpretovat knihy Starého a 
Nového zákona" uvést "vykládat". tj. překládat biblické texty a ukázkově provádět jejich exegezi. 
Na s. 63 líčí znechucení Georga von Schonaich luterstvím, jeho odstupem "od nejvyšších cílli 
křesťanství", což snad není možné pokládat ani Zl subjektivní pohled jmenovaného, když se přitom 
zároveň hlásí k AL/RL/slaně (tamtéž). Na téže s 63 je vytvořen pouze mechanickým zčeštěním 
výrazu "doctrina" (tj. učení) obrat "Melanchthonnva doktrína", zde nedostačující. neboť zřejmě jde 
o Melanchthonliv výklad /,ákladních člúnkli víry v jeho Loci C0171177l1nes. Nicméně uvedené výtky 
jsou skutečně pouze drobnostmi. 

Autorka pokračuje líčením vlastního vztahu Jednoty ke vzdělúvacím institucím v Brémách a 
Bytomi a osvětluje dlivod, proč právě na tato místa byli vysíláni bratrští studenti. Spatřuje v něm 
autoritu postavy M. Martinia v Brémách. 7ajíma\'ě v této souvislosti přibližujc spor mezi Laneciem 
a Konečným, kdy boleslavský biskup horoval pro Brémy a Lallecius (jemuž se naopak nelíbilo 
pedagogické počínání Martinia) pro Herborn. To je právě dúvod, proč Komenský (jako svěřenec 
Laneckého) nestudoval v Brémách, ale v IlerbornlL Podobnč v Bytomi to byla postava K. 
Dornavia, která vzbuzovala v bratrských biskupech dúvčru a nadto poměrně výhodné materiální 
podmínky studia (včetně stipendií a příznč vrchlwsti). 



Dále autorka vysvětluje celý proces zahraničního studia svěřenců bratrských biskupů od 
jeho počátku - od svolení a jeho náležitostí (funkce studentských slibů) přes přípravy na cestu a její 
vykonání. Rekonstruuje putování skupiny bratrských studentú do Brém a na příkladu J. Stadia 
akademickou peregrinaci v I~íŠi. Na základě pomč111ě skromných zpráv z dopisú představuje učební 
nápli1, věnuje se titulům. jež studenti kupovali. zejména učebnicím-- jejich identifikace je 
provedena na vysoké úrovni. Popisuje proces dlsputací a zkoušek. V závěru obrací pOZ01110St k 
tématluTI, jež se odrážela v udržovaných kontaktech s biskupem Konečným a líčí těžkosti s 
některými studenty. V jejich rámci přináší nové údaje o Salmonově a Vetterově cestě na Island (s. 
99-100). Cenné jsou poznámky autorky v oblasti každodenního života. Líčí i události nevšední, 
které studentúm zpestřovaly v zahraničí život. rúzné úkoly, jimiž je pověřoval Konečný (např. 
prostředkování v korespondenci s biskupy polské provincie. zařizování tiskú bratrských děl). Na s. 
108 uvádí tisk Evangelií v Brémách. jejichž vydání obstaral z pověření biskupú Martinius. Zde je 
poněkud nepřesně uvedeno. že J~'vangeli({ byla přímo v Brémách sepsána, což vzbuzuje dojem 
Martiniova autorství textu. Jsou to pouze perikopy jím vybrané. nikoliv sepsané, řazené dle 
církevního roku. V závěru autorka analyzuje na /.ákladě 29 rejstříkú z vydání peněz strukturu útrat 
bratrských studentú, přehled podává v tabulkách. 

Z drobností, u nichž by bylo možné se zastavit. lze uvést také příliš úzkou interpretaci 
označení Konečného termínem ,.písař'·, který SOl!visí s jeho biskupskou funkcí (s. 96). Činí dojem, 
jako by souvisel (zejména) s vyřizováním korespondence. Ve skutečnosti byl mnohem širší. 
Konečný soustřeďoval veškeré písemnosti vzniklé v úřadech biskupú, staral se o jejich opisy a 
vedení archivu Jednoty a také Jednotu v případč potřeby polemickými texty před jinými 
konfesemi hájil. Byl zodpovědný zajejí literární produkci. Podobně na s. 22 v pozn. 105 je poněkud 
nepřesně uvedeno. že J. llcidenreich .. sepsal několik polemik proti všem vyznáním". To by zcela 
jistě - vzhledem k jejich počtu nebylo v jeho silách. Ve spise E"'Caminafio capitum doctrinae 
Fralrum se pouze z pozicc ortodoxně luterského teologa opřel do jinověrcú, přičemž obecně 
jmenoval některé z řady .. sekt'". Patrně toto místo měla autorka na mysli. Písařskou chybou vznikl 
úesprá-vn) POČi.:[ lislú '\ kUf'.::-:pondcnci Koncčilého archivu. Je jich 523. nikoliv 532 (s. 13). Při 

popisu výchovy a vzdělání budoucích "služebníkú Slova" na s. 26 autorka v pozn. 122 kalkuluje, že 
synové Jana Krejcara z krchlebského sboru mohli mít při vysílání k pacholetské službě k jinému 
knězi pět nebo jen o nčco málo více let a to na základě toho, že se v o pět let starším rejstříku členů 
krchlebského sboru neobjevuj í. V Jednotě se však děti po křtu nestávaly automaticky členy sboru. 
"Členství" počínalo ve včku, kdy si mohli vstuplljící do sboru uvědomit svoji odpovědnost za tento 
akt a děti tedy nebyly hned po narození zapisovány do rejstříku členú, který bratrskému knězi 
sloužil mimo jiné i v orientaci. kdo má nárok přistupovat k Večeři Páně. Na s. 41 se objevuje 
formulace: "v roce 1574, poté. co vyšlo najevo pravé smýšlení wittenberských íilipistú a byly 
obviněni z kryptokalvinismu, ( ... )'"; kterou je nutno považovat spíše za subjektivní pohled těch, kteří 
filipisty stíhali. Smýšlení filipistLl bylo zcela prúhledné již dlouho před tímto mocenským 
zákrokem, sami se s ním nijak netajili (srov. zák!. práce Ernsta Kocha). Na s. 52 by bylo dobré lépe 
vysvětlit, co znamená, že v Brémách se žádný student .,nesměl vyjadřovat proti Bibli'". Bylo to v 
morálním-etickém smyslu. zpochybi1ování autority Písma jako Uediné) normy víry (Schriftprinzip) 
nebo jeho kritika, založená na rozvíjejících se vědních oborech? Škrétové Šotnovští byli "ze 
Závořic" ne "ze Zázvořic"(s. 66). Také nčmecko-české varianty geogr. názvú- Wittenberk (s. 41), 
Konigsberk (s. 37), TUbinky (s. 42) by bylo lepší nahradit buď dúsledně českou variantou, 
Vitemberk, Královec, Tubinky, nebo ponechat v púvodním zněnÍ. Zerbst (s. 45) je spíše Srbiště než 
Serbiště. I v tomto případě jde () drobnosti, které žádným zásadním zpúsobem nesnižují kvalitu 
práce. 

Edice, která následuje, je perfektně provedená, se všemi náležitostmi, jaké vyžaduje její 
vědecké zpracování. Přináší studentské sliby, korespondenci studentú, prakticky členěnou nejprve 
dle místa studia, poté dle jednotlivých osob a účetní rejstříky studentů. Má dvouúrovi1ový 

·poznámkovým aparát, dopli1uje ji slovníček pojmú, seznam monogramú a přehled zkratek 
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nerozepisovaných v edici. 
V závěm práce autorka zhodnocuje význam. jaký měla pro bratrské studenty akademická 

(zahraniční) peregrinace a sumarizuje přínos uvedeného materiálu z archivu Matouše Konečného v 
poznávání dějin vzdělanosti. Velmi vkusně je provedena obrazová černobílá i barevná příloha a 
přehled identifikovaných tiskú. užívaných studenty v Brémách a Bytomi s udanou pořizovací 
cenou. Práci uzavírají jmenný a místní rejstřík. 

Po doplnění uvedených drobností a vyhlazení mírných a sporadických nedostatků 

stylistického charaktem. jež vznikly z časové tísně. navrhuji dílo pro jeho mimořádný přínos k 
otištění. 

Závěr a hodnocení: 

Práci, která je výběrem tématu. kvalitou jeho zpracování i rozsahem mimořádná, dopomčuji 
k obhajobě, navrhuji hodnocení výborně. Zároveň na jejím základě jednoznačně dopomčuji 
autorku M. Rúčkovou k rigoróznímu řízení pro získání titulu PhDr. 

Vyhotovil: 

Mgr. Jiří Just, Th.D. 
(Evangelická teologická fakulta UK Praha) 
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