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Žaneta Černochová předkládá k obhajobě bakalářskou práci na nelehké téma: 

reflexe osobnosti a díla Tomáše Kempenského v kontextu středověkého 

myšlení a doby. Nelehké již jenom proto, že v českém jazyce není k dispozici 

původní či překladová monografická práce o tomto významném muži 

pozdního středověku, stejně jako o fenoménu Devotio Moderna. K napsání 

solidní práce je zřejmým předpokladem znalost anglického a německého 

jazyka, kterou autorka práce na nutné úrovni zatím neprokazuje. V tomto faktu 

– tedy nemožnosti vytěžit zahraniční odbornou literaturu – vidím jako vedoucí 

práce jistou slabinu. 

 



 Východiska jsou autorkou definována již v samotném úvodu. Cílem je vedle 

vhledu do doby středověku představit Tomáše Kempenského a provést 

analýzu spisu Následování Krista. Cíli je pak podřízena metodologie a struktura 

práce. Práce se logicky dělí na dvě stěžejní kapitoly (Tomáš Kempenský a 

období středověku; rozbor spisu). Autorka postupovala převážně deskriptivní 

metodou a dále analytickou.  

Autorka se snažila zpracovat v první kapitole jí dostupnou literaturu vztahující 

se k období středověku. Musím však konstatovat, že některé její soudy by si 

zasloužily korektnějšího vyjádření a hlubšího promýšlení.  

V kapitole druhé se autorka pokouší o analýzu spisu. Musím však konstatovat, 

že nejde vpravdě o kontextuální analýzu. Ale na druhou stranu přiznávám 

Žanetě Černochové zjevný živý, osobní zájem o myšlenkový a duchovní svět 

Kempenského, jak nakonec prokazují závěrečná slova závěru práce.    

 

 

Autorka vychází z pramenné literatury (Následování Krista), další odborné 

literatury a ostatních odborných zdrojů (autoři: Buben, Heer, Höffding, Rapp, 

Le Goff ad.). 

 

  

 
 

Téma k diskusi při obhajobě: Kempenského spis a spiritualita dnešního křesťanského světa. 

 

 

 

 
Celkové hodnocení a navržený klasifikační stupeň: 

 

Žaneta Černochová vytvořila s pomocí odborné literatury výsledek, který splňuje formální nároky 

a hraničně i po stránce argumentační obsahové nároky kladené na bakalářskou práci. 

 

Jako vedoucí práce si cením živého osobního zájmu paní Žanety Černochové  

o téma a její velké snahy při přípravě textu práce. 

 

 

Hodnocení bakalářské práce: velmi dobře. 

 

 

 

V Praze dne 20. května 2014 


