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Barokní homiletika je stále z velké části neoraným polem jak pro dějepisný, tak i 

literárněvědný výzkum. Neobjevena či nezpracována ztistává zatím stále valná část materiálu 

a také v oblasti metodického uchopení materiálu ztistává zatím značné množství zcela 

neprošlapaných nebo jen málo prozkoumaných cest. 

Kateřina Zilynská zvolila pro svou diplomovou práci přístup, jenž kombinuje několik hledisek. 

Na jedné straně stála před úkolem vyrovnat se s fenoménem barokního historismu a jeho 

projevti v konkrétních textech, na druhé straně se musela vyrovnat s rétorickou stránkou 

homiletických textti, s jejich odlišným diskursem, jenž přetváří tradovaný nebo historiografií a 

prameny zprostředkovaný "historický materiál" v nový, účelově posunutý, totiž na posluchače 

a jejich oslovení zaměřený útvar. Autorka citlivě vnímá kázání v jeho historických proměnách 

a rozlišuje úlohu publika a prostředí, v němž (před nímž) kázání zaznělo. Jubilejní kázání 

v městském prostředí a kázání v prostředí církevních institucí (klášterti a poutních míst) jsou 

základními dvěma typy, jež analyzuje. V neposlední řadě musela zvládnout vlastní historický 

kontext, to je orientovat se jednak v historických událostech, s nimiž kazatel pracoval, jednak 

v okolnostech, za nichž byla kázání pronesena. Neopominula ani otázku kazatelských metod 

a přístupti. 

Domnívám se, že s tímto složitým úkolem, vyžadujícím intertextuální přístup a hlavně 

pečlivou analýzu funkčních a významových posunti, k nimž při práci s historickou látkou 

v kázáních záměrně i nezáměrně docházelo, zvládla autorka víc než se ctí. 

Velké ocenění zaslouží rozsáhlá heuristika, kterou autorka podnikla (viz seznam tištěných 

pramenti a rejstřík kazatelti). Tak eliminovala náhodnost ve své argumentaci. Celá druhá 

kapitola, zpracovaná na základě této široké základny, je rovněž dtiležitým příspěvkem 

k pramenovědě kazatelských textu a k možnostem jejich využití 

Vysoko hodnotím široký rozhled autorky po problematice, daleko přesahující vybraný soubor 

promluv. Dobře zná zahraniční, zejména německou literaturu předmětu. 

Diplomovou práci Kateřiny Zilynské pokládám za velice užitečný příspěvek k dějinám českého 

barokního kazatelství a dobré východisko dalšího výzkumu. Navrhuji ohodnotit ji jako 

výbornou. 

V Praze 13. května 2006 

PhDr. Zdeněk Hojda, CSc. 

. / ~) /)7)/ ~,// 

/ 


