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Cíl, který si autorka vytýčila, byl představený hnutí nazývaného Devotio Moderna 

v jeho samém vrcholu. Na tomto tématu také pilně pracovala. Její práce má dvě kapitoly. 

V první z nich se snaží představit Tomáše Kempenského a zařadit jej do celkového kontextu 

pozdního středověku. To se jí ovšem podařilo pouze částečně, neboť do podkapitoly „Doba 

Tomáše Kempenského“ dává úplně všechno, co ví o pozdním středověku od 13. do počátku 

15. století. Poněkud stručně (prakticky na dvou stránkách) rozebírá holandskou novou 

zbožnost. Z ní, resp. z jejího dědictví, Tomáš Kempenský vyrůstá. Autorka se pak vrací 

k náboženské výchově a ke zbožnosti na konci středověku, kde je závislá na knize Francise 

Rappa. O církvi a náboženském životě západu na sklonku středověku. První kapitola pak 

pokračuje líčením reálií, kde však není žádný odkaz na její zdroje. Podle obecných tvrzení lze 

říci, že přijímá názory známého historika středověku Le Goffa. Poněkud neorganicky je do 

této první kapitoly zařazena podkapitola a o ženě a rodině. Poněkud lépe chce kandidátka 

seznámit se vzdělaností a uměním ve středověku, nicméně zde se jí podařilo několik 

podstatných přehmatů. Na stránce 30 je uveden jako autor Ferdinandovič Asmus Valentin. Ve 

skutečnosti se tento spisovatel jmenoval Asmus a Ferdinandovič je jmého po otci. Nic proti 

badateli samotnému, ale na dané téma antická filozofie se přece jen v češtině najdou učebnice 

lepší. Některá tvrzení autorky jsou zmatečná a působí komicky: „Vnějším varováním před 

zloději bylo uříznuté ucho a podobné tresty. Toto všechno provázelo lidi v době středověké, 

vše bylo podřízeno učení církve.“ (str. 39) 

Druhá část bakalářské rozpravy je věnována rozboru knihy připisované Tomáši 

Kempenskému a nazvané Následování Krista. Proti tomuto rozboru nelze namítat vůbec nic. 

V poznámkách, které autorka uvádí, mě ovšem na stránce 49, překvapil výklad tohoto znění: 

„Agapé, řecký výraz pro lásku, zdůrazňující více vůli než cit.“ (pozn. č. 155, str. 49) Zajímalo 

by mě, co je zdrojem tohoto tvrzení, které neodpovídá skutečnosti. 

Jinak mohu celkově konstatovat, že se autorka celkem snažila. Poznámkový aparát lze 

označit za dobrý, rovněž seznam použité literatury a pramenů, kde by však bylo možné 

mnohé ještě doplnit. 

 

 

 



Závěr:  

Práce má své klady, hodnotit je možno především autorčinu píli. Vyjadřování je místy 

nepřesné. Navrhuji, aby přiložená rozprava byla přijata jako bakalářská práce a oceněna 

známkou velmi dobře. 

 

V Praze dne 2. června 2014. 

 


