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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Povaha bakalářské práce Jakuba Jauerniga je v první řadě demonstrativní. Autor si klade za cíl zjistit, zda románový 

text může posloužit jako historický pramen, který by badateli mohl prozradit něco o prostředí a prvotním účelu svého 

vzniku a zjevit pár střípků z dobové mentality. Cesta k této metě vede skrze exemplární výzkum tří motivů v románu, 

konkrétně motivu svaté války proti nevěřícím, motivu tajemna, a problému svobodné vůle člověka napjaté mezi Bohem 

a ďáblem. Dále zde čtenář nalezne originální odpověď na otázku, který ze čtyř normanských Robertů se mohl stát 

předlohou pro ďábelského hrdinu, a jako přílohu několik vhodně vybraných obrázků (mezi kterými oceňuji zejména 

dobové iluminace, ilustrující konkrétní scény z románu). 

Se všemi otázkami, jež před sebe klade, se autor vyrovnává, a to někdy více, někdy méně přesvědčivě. Svou metodu 

nikde přímo nedefinuje, lze však říci, že se jedná o pozorné čtení (close reading), tedy o postup dobře odpovídající 

literárnímu textu.

Práce je psána kultivovaně a snadno se čte. Na rozdíl od jiných studentských prací se zde nesetkáváme s periodami přes 

půl stránky, ale s krátkými větami, které míří k jádru věci. To je třeba ocenit. 

Za zásadní problém předložené práce považuji její velmi volné ukotvení v teorii a metodologii. Analýzy Jakuba Jauer-

niga se neobejdou bez takových pojmů, jako je imaginace (či imaginárno), symbol nebo iniciace. Tyto termíny jsou 

nabité významem a nesou na sobě stopy badatelských bitev z předchozích desetiletí, autor je však naneštěstí blíže 

nedefinuje a jeho implicitní teoretická východiska se omezují na poměrně úzké spektrum prací Jacquesa le Goffa 

a Michela Pastoureaua. Je to škoda, a to nejen proto, že Robert Ďábel představuje text zajímavý stejnou měrou pro 

literárního vědce i historika. Nepříliš pevné základy práce vyjdou najevo zejména v pasáži věnované tajemnu a na 

posledních stránkách, při exkursu do hájemství dějin dogmatu a morální filosofie. 

Stěžejní výklad o Robertovi jako exemplárním hříšníku, synu ďáblovu, jenž se dokáže vzmoci a odříkáním dosáhnout 

svatosti, považuji za velmi kvalitní, stejně jako postřeh o působivosti tohoto obrazu na lidské svědomí; absence solid-

ního pojmového aparátu však těmto silným bodům argumentace ubírá na přesvědčivosti. Podobně působí i použití ci-

tací z druhé ruky v závěrečné části textu – Dante sice Satana označuje za toho, kdo „vládne bolesti a tmám“ (překlad

Vladimíra Mikeše), kdyby se však autor práce podíval přímo na kontext tohoto prohlášení, do 34. zpěvu Pekla, zjistil 

by, že Dantův ďábel má k triumfalismu daleko. Jeho peklo se ostatně mnohem spíš, nežli samostatné říši temnot (jak 

v návaznosti na Bascheta tvrdí Jauernig na s. 36), podobá špatně vedenému městu (viz např. klasickou studii Joan 

M. Ferrante, The Political Vision of the „Divine Comedy“, Princeton 1984). Teze, že skutečný strach z ďábla se na 

Západě šíří až s vynálezem očistce (s. 35) působí dost odvážně a je škoda, že ji nedoprovází žádná opěrná citace 

z odborné literatury.   

Podobným zbytečně degradujícím prvkem práce je skutečnost, že autor na některých místech označuje příběh 

o Robertovi jako „román“, jinde o něm hovoří jako o „chanson de geste“, a na poslední straně textu dokonce mluví 

o četbě „dvorských románů nazývaných chanson de geste“ (s. 39). Hranice mezi dvěma jmenovanými žánry jsou samo-

zřejmě prostupné, jejich úplné zrušení, jehož jsme svědky zde, by však bylo dobré nějakým způsobem zdůvodnit.



Hlubší dopracování by si zasloužilo autorovo tvrzení, že nikdo z historiků dosud nespojil postavu Roberta Ďábla se 

svatým Robertem z Newminsteru, mezi jehož atributy patří ďábel svázaný řetězy (s. 18). Jak ve svých pracích ukazuje 

např. James France (nejnověji v A Companion to Bernard of Clairvaux, ed. B. P. McGuire, Leiden 2011, s. 335–339), 

spoutaný ďábel se v pozdním středověku objevuje velmi často ve společnosti Bernarda z Clairvaux a lze se domnívat, 

že právě odtud tento atribut přešel i k ostatním cisterciáckým světcům.

ZÁVĚR

Bakalářská práce Jakuba Jauerniga splňuje všechny požadavky kladené na práce tohoto typu a proto ji doporučuji 

k obhajobě. S ohledem na výše uvedené výtky ji prozatím navrhuji klasifikovat jako velmi dobrou a v diskusi se rád 

nechám přesvědčit, že si zaslouží ohodnotit lépe. 

OTÁZKY K DISKUSI 

1) Na s. 26 prohlašuje Jakub Jauernig tajemno za „místo symbolické roviny“. Rád bych se zeptal, co zde touto 

symbolickou rovinou přesněji míní. 

2) V práci je obecné jméno ďábel důsledně psáno jako jméno vlastní, tedy s velkým počátečním písmenem. Některé 

důvody pro toto rozhodnutí vyplývají z kontextu, přesto bych si autorovi dovolil položit otázku, zda ho k této 

„personifikaci“ postavy ďábla vedlo i nějaké konkrétní místo v románu samém. 
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