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  Předkládaná práce vychází z Eliasových tezí o civilizačním procesu. Autorka se je zčásti 
pokouší ověřit na českém pramenném materiálu (raněnovověké mravokárné texty a kázání) a 
zároveň je uvádí i do kontextu historiografické literatury (volené vesměs vhodně). Je nutno 
ocenit volbu tématu a záměr propojit psychologické, historicko-sociologické a kulturně-dějinné 
kladení otázek. I přes to lze však k předložené práci vyslovit určité připomínky.

  Obecně lze vyslovit určitou připomínku k autorčiným postupům v analytické části práce. 
Nepochybuji o tom. že autorka pracuje se zajímavými a k tématu příhodnými prameny (odůvodnění 
výběru je na s. 7-9). Problém bych však spatřoval v tom. že rozbor těchto pramenů je v textu 
práce kladen (s. 39-62) - takříkající - sám o sobě, bez toho, aby byly jednotlivé pramenné 
pasáže explicitně označovány za pramenné stopy. které lze použít buď ve prospěch nebo v 
neprospěch nějaké nadhozené hypotézy (Koselleck či Vašíček by řekli nějaké "teorie možné 
historie"). Analýza se však vždy musí odehrávat ve vztahu k explicitní badatelské otázce a 
pomocí zavedených a vymezených analytických kategorií (autorka sama mnohé z Eliase na jiných 
místech práce uvádí). V Analytické obhajované práce však jsou pramenné citáty kladeny nejednou 
tak jakoby mluvily samy za sebe. Prameny však nemají absolutní výpovědní schopnost. Prameny, 
nejen v dějepisném bádání, vypovídají vždy jen relativně, ve vztahu k položené otázce. Tak je 
například zajímavé porovnání Martinovského s bratrským "Napravením" (s. 46-47) pokud jde o 
hříšnost smyslového vjemů (podrobněji o tom in: Acta Comeniana - Archiv pro bádání o životě a 
díle Jana Amose Komenského (International Review of Comenius Studies and Early Modern 
Intellectual History) 24 (XLVIII)/2010, s. 167-178; bylo to i součástí jednoho z referátů 
historicko-demografické sekce Sjezdu historiků v září 2é11), aby byla analýza však vskutku 
provedena, bylo by vhodné vysvětlit, co může uvedený rozdíl dvou textů z 16. století vypovídat 
o samotném tématu práce (stud, trapnost, emotivita, sebehodnocení a pod.).

  Autorka chce sledovat "city a emoce", za které např. na s.8. prohlašuje "lásku, intimitu, 
štěstí". Podstatnou otázkou však je, jak tato slova, diskursivní stopy či kategorie, které nám 
poskytuje textová rovina pramenů, vypovídají o niterném prožitku (o citu a emoci)? Autorka 
odkáže sice ke kulturněhistorické a psycho-sociologické metodě (s. 22), avšak dále ji příliš 
necharakterizuje. Nebylo by lepší práci vystavět tak. že bychom řekli: Z teoretické literatury 
(např. Elias) plyne, že...(např. geneze psychogenních tlaků - "stud" či "trapnost"); platí-li 
tyto předpoklady, mohli bychom počítat s tím, že by se v určitému okruhu pramenných textů 
(mravokárné texty, kázání), mohla vyskytovat určitá témata a frekvence těchto témat by se 
mohla v čase proměnit; vybrané pramenné texty takovou hypotézu potvrzují/nepotvrzují (obé 
zjištění je by bylo přínosné).

  Jako vedoucí původní verze této práce jsem byl přítomen její první neúspěšné obhajobě. U té 
bylo autorce doporučeno, aby pro přepracování zvolila postup, kdy bude rozebírat jen jeden 
zvolený pramenný text. Autorka se nakonec rozhodla jít jinou cestou. Bylo by asi dobré, kdyby 
při ústní části obhajoby uvedla důvody, proč tomu tak je.

  Již prvou verzi této práce jsem doporučoval k obhájení. Doporučuji k obhájení i tuto verzi. 
Uznávám, že v ní došlo k určitému vylepšení, přece však zůstává problémem, že práce,přes to, 
že užívá zajímavé prameny a klade zajímavé otázky, je i nadále analyticky neostrá, navrhuji 
její hodnocení jako dobré.
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