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Zmapování souboru materiálu, jemuž byla z uměleckohistorického 
hlediska dosud věnována malá pozornost, byla úkolem obtížným a 
během práce se nijak nezjednodušila. Z iluminací průměrné až 
podprůměrné kvality se jen těžko dala vytvořit soudržná skupina, 
takže velmi pečlivě vytvořený katalog zůstal převážně jen katalogem 
knihovny a poskytl jen sporé příležitosti k obecnějším závěrům.

Zmíněné obtíže se autor snažil nahradit širším kulturně-historickým, 
nebo i řemeslně-technologickým záběrem (kap. 5, 6 a 7), které jsou 
velmi zajímavé, nicméně rozptylující. Zajímavým přínosem je nalezení 
třeboňského fragmentu roudnickém nekrologia (kap. 3), které zde TG 
publikoval v plném rozsahu. Tento pramen, i když se týká období o 
něco pozdějšího, obohacuje významně naše nevelké znalosti o životě 
 kanonie. Užitečný je také komentář a rozbor pramene. Kapitola o 
augustiniánských rukopisech v Čechách 14. a 15. století poskytuje více 
příležitostí k uměleckohistorickým úvahám, nicméně značně 
přesahuje časové vymezené téma. Pozdějšího období (od konce 14. 
století) se týká také zajímavá kapitola (kap. 5) o filigránech 
roudnických papírových rukopisů, která by si zasloužila samostatnou 
publikaci.

Výborně a přehledně je zpracován seznam rukopisů roudnické a 
sadské knihovny, které jsou uspořádané přehledně do tabulek. Také 
tato kapitola (6.) ovšem přesahuje dané období.  



Vymezenému  tématu pak odpovídá vlastní katalog rukopisů z druhé 
třetiny 14. století (kap. 7), která obsahuje  25 kodexů. Katalog je velmi 
dobře a pečlivě zpracován. Souhlasím s autorem, že umělecká úroveň 
většiny z těchto rukopisů nedovoluje jejich přesnější dataci. Navíc 
neposkytuje dostatečný materiál pro významnější teoretický 
uměleckohistorický rozbor. Autor se ovšem snažil tento nedostatek, 
který ovšem nijak nezavinil, nahradit velmi podrobným popisem 
obsahu i výzdoby, převážně typu fleuronnée, kterému dosud 
v uměleckohistorické literatuře až na výjimky nebyla věnována 
dostatečná pozornost. 

Souvislejší skupinu obsaženou v tomto katalogu tvoří jen rukopisy 
okruhu iluminátora Mikuláše z Prahy, která by zasloužila i další 
pozornost a menší monografickou práci. 

Práce, ač vymezením dosti nevděčná, protože umělecká úroveň 
rukopisů je většinou nevelká, je zpracována velmi důkladně. Ocenit je 
nutno, že autor se neomezil na klasické uměleckohistorické přístupy, 
ke kterým neměl dostatečnou oporu v materiálu, ale obíral se i 
obsahem (obsahuje i identifikující incipity). Bral také v potaz 
kodikologické a paleografické metody a konzultoval práci 
s příslušnými odborníky (zejména Michalem Dragounem).

Seznam literatury je imponující. Práce je napsána, pokud to obsah 
dovoluje, velmi čtivě, dobrou, ač místy trochu archaickou češtinou. 
Sympatická je skutečnost, že přes suchost materiálu autor naznačuje 
místy velmi osobní a individuální přístup.

Četné, i když nenápadné přínosy práce je nutné ocenit. Vzhledem 
k poněkud nesourodému obsahu jednotlivých kapitol bych 
nedoporučovala publikování práce jako celku, ale jako jednotlivé 
studie ke konkrétním částem: nalezené nekrologium, časné misály, 



katalog augustiniánských rukopisů, filigrány roudnických rukopisů, 
mistr Mikuláš z Prahy apod. podle vlastního uvážení autora. 

Protože výše vytčené nedostatky jsou dány vesměs vymezením 
materiálu, v němž autor dosáhl podle mého soudu možného maxima, 
doporučuji plně předloženou práci k obhajobě.
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