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Práce L. Vandrovcové je věnována významné osobnosti husitských Čech - teologu 

Janu Rokycanovi - ajeho názorům na roli ženy ve společnosti. Autorka se zajímá o postavení 

středověké ženy již delší dobu. Vypracovala na to téma pro seminární práci. Pro potřebu 

bakalářské práce vybrala jen velmi stručný výsek z této problematiky, který naznačuje vývoj 

názorů středověkých teologů na ženu. Od obecně rozšířených autorů přechází k osobnostem 

předhusitských a husitských Čech, aby zakončila svůj přehled u osoby, kteráje předmětem 

její bakalářské práce. 

Jana Rokycanu představila na základě novější biografické literatury (l Boubín) 

s pominutím některých starších titulů (pro daný účel to není zásadnější chyba) a úsporně 

shrnula i jeho dílo. Čtvrtá kapitola pak tvoří jádro práce - rozbor Rokycanovy České posti11y. 

Tento soubor celoročních kázání, pronášených v hlavním pražském městském chrámu Panny 

Marie před Týnem, je bohatým zdrojem zprávo poměrech v pokompaktátní Praze. Kázání 

byla zaznamenána ve staročeštině, jak je Rokycana přednášel svým posluchačům. Autorka se 

musela probrat velmi bohatým květnatým jazykem, který už je dost vzdálený dnešnímu 

jazykovému úzu. Početné zmínky vztahující se k životu žen přehledně uspořádala do šesti 

podkapitol, které sledují Rokycanou uváděné "stavy" ženy (panna, manželka, vdova), a k nim 

přidává ještě ženskou roli matky a hospodyně a kazatelem kritizovanou kategorii žen 

parádivých a klevetných. Autorka postupuje tak, že uvádí poněkud nadměrně rozsáhlé citáty, 

jejichž obsah závěrem každé části shrnuje a hodnotí. 

Přínosem práce je podrobné zmapování vybrané tematiky v nejrozsáhlejším díle mistra 

Jana z Rokycan a systematické pojednání o názorech na úlohu ženy u osobnosti, která je sice 

známa, ale z jiných hledisek: odborná literatura se věnovala především teologickým otázkám 

v jeho díle. 

Autorka si dobře poradila s velmi rozsáhlým textem, edičně sice zpřístupněným, ale v 

edici již poněkud starobylé. Téma přehledně strukturovala a ukázala, že je schopna 

interpretovat pramen, zasadit svá zjištění do širšího kontextu a pracovat i s odbornou 

literaturou. Práce splňuje nároky kladené na bakalářskou práci, a mohu ji proto doporučit 

k obhajobě s návrhem hodnocení výborně. 
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