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         Zvolené téma ze středověkých duchovních dějin již na první pohled zaujme svou 

obtížností. Dalo by se dokonce říci, že jde o volbu sympaticky odvážnou. Předem je přitom 

nutno zdůraznit, že se Jan Huleja s tématem ženské spirituální hereze na přelomu 13. a 14. 

století vypořádal vcelku velmi úspěšně. Důležitou oporou mu přitom byl poměrně rozsáhlý 

soubor cizojazyčné literatury (anglické, francouzské), částečně doplněný o prameny. K ještě 

širšímu a celistvějšímu pohledu by případně v budoucnu mohlo přispět využití specializované 

literatury německé.   

         Uspořádání studie, směřující od obecnějších předpokladů vzniku heretických hnutí přes 

problematiku ženského náboženského hnutí jako celku k příkladům tří jeho konkrétních 

„heretických“ představitelek, je přehledné a čtenáři usnadňuje orientaci v chronologii událostí 

a značném množství faktografických údajů. Přesto si myslím, že by bylo vhodné ještě doplnit 

chronologické přehledy. Vzhledem k názvu práce bych dále uvítal větší rozsah textu 

věnovaného přímo ženské spirituální herezi (titulního tématu se bezprostředně týká pouze 

zhruba polovina studie). Postrádám rovněž vyústění v podobě rozsáhlejšího syntetizujícího 

závěru.     

          Diplomant svou práci uchopil jako výhradně jazykový útvar, její přitažlivost pro 

čtenáře by ale bylo dále možno zvýšit zařazením obrazových příloh. Tato poznámka, ale není 

myšlena jako výtka. Z jazykového hlediska si celá studie udržuje vysokou úroveň s naprostým 

minimem překlepů a formulačních nejasností. Text je dobře promyšlený a obsahově 

vyvážený. Právě lehkost, s níž autor zprostředkovává informace o mnohdy poměrně obtížně 

uchopitelných teologických tématech, je nutno vysoce ocenit. Nestává se příliš často, abych 

při četbě studentské práce litoval, že není o něco delší. Při četbě studie Jana Huleji jsem tento 

pocit měl.    

      

      

 

 



 

 

      

 

      

     Předložený text Ženská spirituální hereze na přelomu 13. a 14. století odpovídá 

požadavkům kladeným na magisterskou práci a hodnotím jej jako výborný.  V případě 

doplnění syntetizující závěrečné kapituly považuji za možné práci uznat jako práci 

rigorosní. 
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