
Oponentský  posudek na bakalářskou práci Martiny Bendové Reprezentace ideálu ženy 

v díle Tomáše Štítného 

 

     Z obsáhlé problematiky postavení ženy ve středověké společnosti, jak jej reflektují literární 

díla.si Martina Bendová vybrala téma křesžanského ideálu v díle Tomáše Štítného O trojím 

stavu. Jeho rozbor zasazuje jednak do celkového kontextu Štítného tvorby a dobových 

náboženských proudů, jednak do obecnějšího kontextu názorů na ženskou otázku ve 

středověku. Neopomíjí ani kontext české literatury na přelomu 14.  15. století.  

     V kapitole Žena a společnost se autorka věnuje tradičnímu rozdělení středověké 

společnosti na tři stavy, v němž žena nezaujímá žádné místo a dostává se tak ke specifickému 

pohledu na ženu z pohledu církevních spisovatelů, z nichž význačné místo právem připisuje 

apoštolu Pavlovi. Cituje i sv. Augustina, sv. Ambrože, Huga od sv. Viktora i Hildegardu 

z Bingenu. Středověké negativní názory o ženách nemusí být však jenom výsledkem Evina 

hříchu, ale mohou pramenit i ve starších modelech antických autorů. Možnosti pozitivního 

vztahu k ženě spatřuje autorka v obrazu Panny Marie, jež potřela hlavu ďáblovu a je pro 

středověké autory nebeskou císařovnou, paní, jíž rytíř pokorně slouží.  

      Specifické postavení ženy v královských nebo knížecích rodinách vyplývalo především 

z jejich poslání porodit syna a zajistit sociální stabilitu společnosti. Sem patrně směřuje 

autorčina citace svatého Augustina na s. 17. V souvislosti se změnou v pohledu na ženu u 

Husa, pokud žijí zbožně, by bylo možné doplnit údaj o hnutí tzv. bekyň a o parodický text 

Viklefice. Zvláštní místo zaujímají i starší  projevy mystiky v klášterní zbožnosti již ve 13. 

století, např. diskutovaný problém vlivu Ekhartovy mystiky na benediktinský konvent 

svatojiřský. Srov. Spunarovu studii v edici Tractatus mystici (Mystické traktáty.). Specifické 

pojetí ženy světice pak tvoří další významný literární proud středověkého ideálu ženy, 

tvořícího u Štítného složku panenského stavu, o němž autorka dále npíše ve své práci. 

     K obecné charakteristice kapitoly Směřování české literatury je třeba poznamenat, že 

povýšení pražského biskupství na arcibiskupství jistě půřispělo k dalšímu rozvoji kulturního a 

vzdělanostního života, nebylo to však důsledkem z vymaněmní vlivu německého arcibiskupa. 

Mohučský metropolita do záležitostí české církve zpravidla nezasahoval. Nejčastěji byl zván 

posledními Přemyslovci k jejich vlastním korunovacím. Rovněž charakteristiku kazatelů před 

husitskou skupinou je třeba přesněji vymezit. K. Waldhauser káže německy pražskému 

patriciátu. Matěj z Janova píše svá pojednání latinsky. Jan z Jenštejna a Vojtěch Raňkův 

z Ježova patří do jihočeského vzdělanostního a reformního okruhu spolu se Štítným, Petrem 

II. a Jindřichem z Rožmberka. Jeho prostředí formoval klášter augustiniánských kanovníků 

v Třeboni a klášter minoritů a klarisek v Českém Krumlově. 

       Původní traktátová literatura v českých zemích byla pěstována již před založením 

univerzity. Univerzita čili studium generale by nemohla vzniknout bez existence vyspělých 

klášterních škol, zejména dominikánských. Z nich také pocházeli a na nich dále působili 

učitelé Karlova vysokého učení. 

     Martina Bendová dále charakterizovala život a dílo Tomáše Štítného a jeho edice. Ve 

vlastním rozboru traktátu o trojím lidu věnuje pozornost především stavu panenskému a 

vzhledem k nšmu podává i hodnocení stavu vdovského a manželského. Uvádí církevní 

aurtority, z nich Štítný čerpal a hodnotí jeho stanoviska a jejich originalitu. Z autorčina 

zkoumání vyplynulo zjištění, že Štítný, i když rigorózně zastával názory soudobých autorit, 

přece svým závěrům dokázal vtisknout jisté prvky humánnosti a tolerance, jak to autorka 

dokládá pro stav manželský. 

     Martina Bendová prokázala ve své práci schopnost metodického postupu, samostatnost 

v kritice pramenů i odborné literatury. Splňuje nároky na bakalářské práce kladené, a proto ji 

doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikaci výborně. 

V Praze dne 31. 8. 2014                                                Doc. PhDr. Jiří Hošna, CSc. 


