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Benedikt Pinc, Boloňský model středověké univerzity a jeho ohlas na 
pražské právnické univerzitě. Bakalářská práce. Praha, FHS UK 2009, 61 s. 
 

oponentský posudek 
 
Problematika středověkých univerzit patří k tématům, jimž je ve světové historiografii 

věnována soustavná pozornost. Předložená bakalářská práce Benedikta Pince si vytkla za cíl 

blíže objasnit počátky a specifika správního uspořádání univerzity v Boloni v kontradikci 

k tzv. pařížskému modelu a ukázat, nakolik boloňský model ovlivnil podobu pražské 

právnické univerzity. Autor sleduje téma v širokých souvislostech středověké podoby nižšího 

školství, konstituování měst a sporu o investituru. V závěrečné kapitole si klade otázku, zda a 

nakolik souvisí boloňský model středověké univerzity se současným tzv. boloňským 

procesem vytváření evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání. Práce je založena na 

studiu české a zejména zahraniční literatury v českém překladu či anglickém originálu. Je 

sepsána promyšleně: autor prokazuje schopnost nahlížet téma v celoevropském kontextu a 

pojednat ho adekvátně solidními výrazovými prostředky. Ve své podstatě se jedná o zdařilou 

kompilaci, přehledné shrnutí tématu bez dalších vyšších ambicí. 

    Moje hlavní připomínka směřuje k otázce vlastního autorského přínosu. Postrádám využití 

dobových pramenů a jejich rozbor, či formulování otázek a problémů, které by 

vyvolávaly diskusi a stavěly dosavadní výsledky bádání do nového světla. Pouhé shrnutí 

tématu, byť dobře a přehledně zvládnuté v podobě jakési encyklopedické příručky, nepovažuji 

u bakalářské práce za dostačující. V práci, která je svou podstatou historická, totiž autor 

nemohl bez rozboru konkrétního dobového materiálu uplatnit metody běžně v historickém 

výzkumu používané. Práci by rovněž prospělo méně převzatých myšlenek a naopak častější 

zaujímání vlastního stanoviska.  

    Text nabízí jen malý prostor k diskusi. Autor si je vědom toho, že souvislost mezi 

středověkým modelem boloňské univerzity a současným boloňským procesem je víceméně 

nahodilá. Ostatně mezinárodní charakter nebyl specifikou boloňské univerzity a ani řízení 

univerzit studenty není dnes běžnou praxí. Poněkud netradiční je teze převzatá z Herolda 

Bermana, který v souvislosti se sporem o investituru mluví o papežské „revoluci“ a považuje 

ji „za první ...v řadě pozdějších velkých revolucí evropských dějin“ (s. 24). Zasloužila by si 

podrobnější vysvětlení. 

    Ostatní mé připomínky jsou jen drobného rázu. Je sice pravda, že první Viklefovy opisy 

jsou v Praze doloženy teprve v roce 1397, avšak Viklefovo učení zde bylo známo již od 

šedesátých let 14. století: jako první je zmiňuje dominikánský univerzitní mistr Matěj 
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z Hnátnice. Na s. 18 postrádám odkaz na zmiňovanou tezi Ferdinanda Seibta. Na s. 20 není 

dostatečně vysvětleno, co církvi na lichvě nejvíc vadilo a proč, výklad svádí k představě, jako 

by se od 13. století postoj církve k lichvě změnil. V bibliografickém přehledu nejsou uvedeny 

odkazy na stránky, stejně tak chybí zdroj druhé přílohy Dictatus papae. Rozkolísaná podoba 

psaní slov Bologna – Boloňa, bolognský – boloňský je nepřípustná. Český pravopis dává 

přednost tvarům s ň.  

    Celkově doporučuji hodnotit práci Benedikta Pince jako velmi dobrou. 

 

 

 

 

 

 

V Praze 28. 8. 2009                                                                        PhDr. Roman Zaoral 
                                                                                                                  oponent 

           

 
 


