
Oponentský posudek diplomové práce Kateřiny Smyčkové 

 

 Práce K. Smyčkové o mariánské úctě v pobělohorských Čechách na příkladu díla J. I. 

Dlouhoveského je prací bezesporu mnohostranně přínosnou pro poznání českých kulturních i 

literárních dějin 17. století. Autorka vychází z velmi dobré znalosti sekundární literatury i 

pramenů, na řadě míst prokazuje, že s nimi dokáže promyšleně a zasvěceně pracovat. Za 

nejlepší považuji ty části práce, ve kterých autorka řeší otázky spjaté s propojováním 

mariánské úcty s úctou ke svatým, otázky dobové praktické zbožnosti a vazby mezi legendou 

a dobovou realitou či mezi zázrakem a skutečností. Pozoruhodné jsou i závěry K. Smyčkové 

spjaté s otázkami vztahů raně novověkých autorů k české minulosti a ke starobylosti. V 

mnohém přínosné jsou i autorčiny poznámky bio- a bibliografické; stále zřetelněji před námi 

vyvstává modelový příklad či vzor plodného, až horečně tvořícího pobělohorského 

spisovatele, autora desítek tisků, o kterém jsme ještě před několika málo léty takřka nic 

nevěděli (nejde jen o Dlouhoveského, ale na základě nedávných studií i o osobnost Jiřího 

Plachého nebo o J. F. Beckovského). Ediční poznámka, ve které se autorka pokusila stanovit 

zásady pro úryvky citované z Dlouhoveského tisků, dokládá její snahu promýšlet i řešit též 

jazykové a formální otázky spojené s danou problematikou. Respektuji autorčinu snahu 

zachovat všechna velká písmena z Dlouhoveského tiskem vydaných prací, zůstává ovšem 

problémem, zda tím zachováme autorovu akcentaci některých slov a pojmů, nebo zda jen 

nepřepisujeme dobový sazečský úzus. Rozhodně je ovšem třeba upravovat příponu sloves 

irovat/yrovat na írovat/ýrovat. 

 Práci hodnotím jako mimořádně zdařilou. Pokud budu v následujícím odstavci 

posuzovat některé problémy, činím tak zcela na okraj a s vědomím, že v takto koncipované 

práci diplomant nikdy nemůže rovnoměrně specifikovat všechny úhly pohledu, které 

problematika poskytuje, a že přístupy každého hodnotitele se liší na základě vlastního 

odborného školení a zájmů. Z práce se dozvídáme mnohé o dobových projevech zbožnosti, 

podstatně méně o dobové mariánské symbolice a metaforice (autorka tomuto problému věnuje 

pouhých pět stránek). Je jistě škoda, že se K. Smyčková nepokusila navázat na některé teze z 

práce J. S. Ch. Marešové, například o propojenosti mariánského kultu se symbolikou čtyř 

živlů. Více pozornosti by snad zasloužila i teze J. S. Ch. Marešové o Dlouhoveského 

textových inspiracích litanií loretánskou. V otázkách spjatých s mariánským kultem v 

Čechách po polovině 17. století by snad bylo vhodné zmínit i úlohu sv. Josefa jako tehdy 

nově zvoleného zemského patrona, jehož prostřednictvím se mariánský kult též dostával do 

"českého nebe". Obtížně přístupná studie J. S. Ch. Marešové by si snad zasloužila zmínku o 

uložení této práce v pozůstalosti A. Pražáka v Literárním archivu PNP, některé odkazy K. 

Smyčkové na strany této práce navíc nejsou zcela přesné (např. fideikomis není zmiňován na 

s. 94n., ale na s. 71). Otázce sebeprezentace duchovních se z českých kulturních historiků 

nevěnovala jen V. Čapská (s. 99 dipl. práce), ale i Radmila Pavlíčková (Triumphus in 

mortem, Č. Budějovice 2008). Autorem textu Loutny české není Adam Michna z Otradovic, 

ale - jak nedávno prokázal Jan Kvapil - bavorský básník Johannes Khuen. Drobné korekce by 

zasloužila i jazyková stránka diplomové práce (interpunkce, zejména u těsných a volných 

přívlastků, občas velká písmena /Pieta svatojakubská i Svatojakubská/). Uvedené výhrady 

jsou ovšem zcela okrajové a nemohou mít vliv na celkové pozitivní hodnocení práce. 

 Studii Kateřiny Smyčkové hodnotím jednoznačně jako výbornou a po drobných 

úpravách ji doporučuji k tisku. Zároveň překládám členům komise k zvážení, zda tuto v 

mnohém výjimečnou práci nenavrhnout na Bolzanovu cenu. 
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