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Posudek oponenta práce: 

 

Začátek předkládané práce je poměrně zvláštně strukturován: v úvodu autorka neformulovala 

své vědecké otázky na základě analýzy stavu bádání, jak by to vyžadoval obecně závazný 

postup vědeckého poznání v historických oborech. Neméně zvláštně působí kapitola 2 

„Prameny a jejich vyhodnocení“, kde autorka vypouští množství historických dat a faktů, aniž 

by je řádně podkládala citacemi – v případě recepce písemných pramenů z doby Arpadovců 

vidíme hlavní problém v tom, že je autorka nečerpala z moderní pramenné edice „Codex 

diplomaticus Arpadianus Continuatus“ běžně dostupné v internetové databázi na 

webstránkách arcanum, ale ze starých a nekritických transkripcí G. Fejéra. Zato ale naprosto 

vyniká autorčina kritika pramene v případě nejstaršího vyobrazení kláštera (str. 11). Jako 

poměrně problematický musíme však označit její přístup ke klíčové otázce provenience 

velikého množství architektonických fragmentů nalezených na Zaječím ostrově, kde apriori 

předpokládá jejich původ ze zaniklého dominikánského kláštera (str. 11f).  

Samotná analýza stavu bádání je sice rozsáhlá a nepostrádá ani starší práce z 19. století, 

citelně tu ale chybí nejnovější studie ze zahraničí, jako např. habilitační práce Barbary Schedl 

o ženských klášterech ve středověké Vídni. Poněkud zbytečně působí celá kapitola 4.1 o 

charakteristice dominikánského řádu a z velké části i následující kapitoly o dominikánech 

v Uhrách, k problematice ženských klášterů a k ženským klášterům žebravých řádů, kde již 

při prvním pohledu na poznámkový aparát zjistíme, že autorka nekriticky čerpá stále z těch 

samých v podstatě dvou prací (18-23) – to samé se týká i zbytku kapitoly 4, navíc autorka zde 

již naprosto nepochopitelně předjímá určité analogie k dominikánskému klášteru na Zaječím 

ostrově, jako např. typ dvojitého kláštera, podlouhlé chóry a otázku zakladatele, dříve než by 

tuto problematiku vyřešila na konkrétním předmětu svého bádání.  

V kapitolách o založení kláštera a o dějinách Zaječího ostrova autorka znovu pracuje 

s množstvím klíčových historických dat, ty ale většinou nejsou vůbec podloženy a ani v těch 

málo poznámkách nenajdeme jednou jedinou pramennou edici (26-30), to samé bohužel platí 

i o těch nejdůležitějších historických datech v „Nástinu stavebních dějin kláštera až do 

současnosti“ (str. 30-32) – naprostým nedostatkem citací primární literatury a pramenných 

edicí postrádá tato klíčová kapitola dostatečnou vědeckou oporu.  

 

Při pokusu o rekonstrukci vzhledu kláštera v 13. století autorka podává výbornou analýzu 

uměleckohistorické maďarské literatury, které si velice ceníme podobně jako např. v kapitole 

10.1. Naprosto ale chybí jak podrobné a kritické vyhodnocení archeologických výzkumů, tak 

rozbor stavebně historických stratigrafických dokladů – v autorčině pojetí tak vzniká celý 

dominikánský klášter na Zaječím ostrově během jedné stavební fáze zhruba ve 13. století. 

Autorka se neustále opírá o archeologické a stavebně historické výzkumy, ale většinou je 

řádně neocituje (viz str. 33 nahoře, str. 34 nahoře, str. 38, 3. odstavec, atd.). I v kapitole 

k otázce cisterciácké stavební huti recipuje autorka v dlouhém odstavci Józsefa Csemegiho, 

ale bez poznámky a citace (str. 41). Stále tu poukazuje na sakrální stavby první gotické 

stylové vlny v Rakousku (tzv. „Babenbergische Sondergotik“), ale ani v jednom jediném 

případě nepoužívá nejnovější rakouskou literaturu k tomuto tématu (G. Brucher, M. Schwarz, 

K. Bleicher, B. Schedl, a.d.), což se musí nutně jevit jako křiklavý a naprosto nepřijatelný 

příklad hungározentrismu (str. 41-45). Pozoruhodná je i odborná terminologie autorky, ve 



které třeba pro Budínské hospites ze 13. století používá naprosto ahistorický název „německé 

občané“ (sic !). 

Na konci se autorka snaží o zařazení svého tématu do širšího (nad)regionálního i vývojového 

kontextu přes kult sv. Markéty, pádné analogie pro stylovou polohu architektury 

dominikánského kláštera na Zaječím ostrově však nepředkládala.  

Výborně propracovaný je ovšem závěr práce, kde autorka představila řadu zajímavých 

hypotéz a nových otázek.  

 

Z hlediska českého bádání tato práce o klíčové sakrální stavbě rané gotiky v Uhersku 

představuje nicméně poměrně velký přínos již tím, že představila nejnovější výsledky 

historiografického, uměleckohistorického i archeologického bádání našich maďarských 

sousedů, které by jinak byly z jazykových důvodů jen těžce přístupné.  

Taky po kvantitativní a formální stránce lze práce hodnotit za velmi dobrou, citační úzus byl 

dodržen a obrazová příloha je poměrně bohatá.  

 

Proto si oponent dovoluje předkládanou práci doporučit k obhajobě. 

 

Apud Heimenburch, dne 28.8.2012                    ………………………………….. 

              podpis oponenta diplomové práce 


