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Bakalářská práce T. Hejdové je malou monografií kláštera v Panenském Týnci. Jeho historii 

byla dosud věnována pozornost především z hlediska stavebního vývoje, neboť zajímavá, 

nikdy nedokončená gotická stavba přitahuje svojí zvláštní monumentalitou a vyvolává otázky 

po osudu konventu a jejích obyvatelek. Autorka si vytkla za cíl nahlédnout i do života 

komunity klarisek, proto přináší některé nové postřehy. 

S ohledem na torzovité prameny se Hejdová nesoustředila na vybraný dějinný úsek, 

nýbrž se snažila shrnout známé nebo dohledatelné informace jak pro středověk, tak 

novověkou éru až po zrušení tohoto kláštera, resp. jeho druhý život v beletrii a druhotné 

využití až do současnosti. 

Po úvodním vytyčení úkolů a seznámení s literaturou a pramennými možnostmi obrací 

autorka pozornost nejprve obecně na řád klarisek a vnější dějiny konventu v Týnci. V této 

partii vychází především z historiografie, která se řádu a Týnci věnovala. Často naráží na 

rozporuplné názory a diletantské přístupy. Ke škodě věci nedokáže k nim zaujmout vlastní 

stanovisko, resp. ověřit je v pramenech. Proto vycházejí vnější dějiny kláštera na řadě míst 

neujasněně a nejednoznačně (např. datace založení /str. 18 x 19/, otázka spojení s jeptiškami u 

sv. Jiří). 

Větší přínos T. Hejdové zaznamenáváme v případě vnitřního života konventu. Zde se 

autorka ponořila do pramenů (především fond zrušených klášterů v NA, ale i další) a vynesla 

mnohé zajímavé detaily. Těžiště práce se tu přesouvá do mladší doby, neboť středověká fáze 

poskytuje minimum zpráv. Jedině k majetkovému vybavení bylo možno vycházet i pro 

středověk z bohatších zdrojů – listin a korespondence (tady měla autorka více dbát na 

užívanou terminologii – „listy“ = ??), ale také z register z r. 1549, která obsahují i zprávy pro 

14.–15. stol. Barvitosti pak dodávají této kapitole spory kláštera se světskými pány, ale i 

s poddanými. 

Kapitola věnovaná abatyším se snaží v prvé řadě sestavit jejich chronologický přehled 

(v podobě seznamu umístěn v příloze I) a vyrovnat se s nepřesnými datacemi v dosavadní 

literatuře. Škoda, že v tabulce nebylo pro srovnání uvedeno i datování u ostatních autorů 

(především F. Štědrý), odkazy na ně v textu nevyvolávají tak plastický dojem. Zdá se, že 

budou možné ještě doplňky či upřesnění pomocí konfirmačních knih, jak se zmíním dále. 

K sestrám náležejícím do týneckého konventu se podařilo nalézt jen střípky, což 

nepřekvapí. Hlouběji ale bylo možno postoupit v otázce patronátních farností a jejich 



obsazování. Hejdová zachytila pouze údaje o farářích k r. 1321 (postoupení patronátu 

klariskám ze strany Žirotínů) a pak až pro 16. stol. Nevyužila údaje, které poskytují úřední 

knihy arcibiskupství (LC, LE, AIu) pro 2. polovinu 14. a počátek 15. stol. (digitalizované na 

stránkách CMS). Tam zachycená dosazení farářů ukazují, že patronát byl dělený (spoluúčast 

si ponechali Žirotínové). Některé zápisy by mohly upřesnit data, kdy byly abatyše ve funkci 

(srv. LC VII, s. 114 – konfirmace pro Vrbno, abatyše Anna k 30. 3. 1414). Naopak 16. stol. 

poskytlo autorce velmi zajímavé materiály k poměrům ve farnostech díky arcibiskupskému 

archivu. Mapky majetku a patronátních far (s. 74) vyvolávají otázku, proč nejsou patronáty 

v místech, kde měl klášter majetky (snad proto, že nevlastnil celé vesnice?) – byly tam nějaké 

kostely (viz RDP) a kdo je obsazoval? K práci s prameny je třeba ještě dodat, že uvádění 

citací v transliterované podobě působí poněkud zastarale. 

Šestá kapitola o chrámu podává základní informace o jeho architektuře na základě 

příslušné odborné literatury. Zařazena je sem také poněkud problematická pasáž o působení 

psychotroniků v rámci objektu, i když závěrem autorka přidala skeptické zhodnocení těchto 

aktivit.   

Jako sedmou zařadila autorka kapitolu o druhém životě kláštera, která je spíše exkurzem 

do literárně vědné oblasti. Připomíná tajemnost objektu, která působila na představivost 

místních lidí (a snad i autorky?), a nahlíží do beletrie, nakolik se v ní klášter uplatnil. 

Soustředila se na místního rodáka, Václava Beneše Třebízského, u něhož Panenský Týnec 

figuruje ve dvou dílech. Hejdová ověřila tezi opakovanou v literárně vědných pracích a 

encyklopediích, že Třebízský vycházel z pramenů a je historicky spolehlivý. Výsledek jejího 

zkoumání vyzněl jednoznačně proti této tezi – romanopisec užil Týnec pouze jako kulisu 

fiktivních epizod, v nichž jen částečně vystupují historické osobnosti.   

Bakalářská práce T. Hejdové zmapovala možnosti sledování vnějších i vnitřních osudů 

jednoho ženského konventu, a to v širokém záběru od jeho raně středověkých začátků až po 

závěr jeho působení na prahu moderní doby. Protože nenašla rovnoměrně rozložené prameny 

jak v čase tak co do různých badatelských otázek, vyšel obrázek trochu mozaikovitý a 

nevyrovnaný, který ale rozhodně není jen bezcenným shrnutím. Dává základ dalšímu 

výzkumu a upozorňuje na málo sledované novověké fondy. 

Autorka naplnila podmínky kladené na kvalifikační práci bakalářského stupně, 

prokázala schopnost heuristiky i práce s prameny. Navrhuji proto hodnocení práce v závislosti 

na průběhu obhajoby mezi výborně a velmi dobře. 
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