
 1 

 
POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

NÁZEV: Klášter klarisek v Panenském Týnci 
 60 stran textu, bohaté přílohy (seznam abatyší, rodokmen rodu Žirotínů, obrazová 
dokumentace) 
 
AUTORKA: Mgr. Tereza HEJDOVÁ 
VEDOUCÍ PRÁCE: PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D. 
Odevzdáno na Ústavu českých dějin FF UK v lednu 2016. 
 
Práci Terezy Hejdové mohu sledovat poměrně dlouho a hned na začátku chci konstatovat, že určité 
průtahy při uzavírání její bakalářské práce byly v tomto případě ku prospěchu věci. S autorkou se 
spolupracovalo dobře, jednotlivé kapitoly mi odevzdávala plynule a komunikace nad spornými body 
probíhala myslím k oboustranné spokojenosti, takže celek podle mého soudu získal vyzrálý tvar, jaký 
bývá u bakalářských studií spíše výjimkou. Přitom se autorka pustila na nejistou půdu: ženským 
řeholním řádům ve středověku i raném novověku se věnuje, jak známo, poměrně málo badatelů. Od 
jejich zpracování pravděpodobně odrazují málo dochované, těžko čitelné nebo roztříštěné prameny 
a pravděpodobně také to, že ženské kláštery bývaly ve stínu těch mužských. Venkovský konvent, 
opředený řadou záhad, jako ten panenskotýnecký, sice přitahuje pozornost, ale mikrohistorické 
uchopení problematiky není snadné a vyžaduje řadu kompetencí. Zdůrazňuji, že autorka dokázala 
pracovat s materií středověkou i raně novověkou (donutila ji k tomu střípkovitě dochovaná, vlastně 
nevelká pramenná základna) a díky svému druhému studijnímu oboru, bohemistice, vyhlédnout 
z historického tématu směrem k jiným oborům. Autorka navíc již některé své výzkumy, na 
bakalářskou práci navazující, publikovala. 

Práce je psána kultivovaným stylem a jazykově je na velmi dobré úrovni. Výklad je logicky 
vystavěný, v textu nalezneme jen velmi málo překlepů (např. „Antotnín“, s. 12, „kdy je v knihách 
dochování záznam ...“, s. 23) či jazykových nešvarů („bylo přihlédnutí“, s. 12, „Encyklopedie 
Moravských a slezských ...“, s. 16; nedokončená věta: „zasvěcení konventního“, s. 19; zbytečně 
komplikovaná je formulace „bez toho aniž by se“, s. 24). Někde by snad bylo možné více lexikálně 
variovat (na s. 8 se třikrát brzy po sobě objevuje slůvko „tematicky“, „dochovaný“ kolem s. 23). Lze 
použít v odborném textu slovo „záhadolog“? Jen zřídka zde najdeme nadbytečné věty (na s. 17: 
„Dominantou Panenského Týnce býval klášter klarisek ...“). Velmi kvalitně je zpracován i 
poznámkový aparát (jen občas tam nalezneme nejednotný font písma). Po stránce technické 
navrhuji pojmy, které se v textu rozebírají po jazykové stránce („přízvisko Panenský“) nějak graficky 
odlišit od ostatního textu. Někdy příliš četné poznámky se mi zdají být pod čarou (bylo by snad 
možné spojit odkazy k jedné větě do jedné poznámky). Osobně souhlasím se způsobem přepisu 
(důslednou transliterací), text by však měl obsahovat ediční poznámku, vysvětlující autorčin přístup. 

Studie má logickou a vyváženou strukturu: postupuje od výkladu o kontextu řádu k poměrům 
v českých zemích, zastavuje se u osobnosti sv. Anežky (snad mohla být stručně shrnuta situace 
klarisek v raném novověku, mj. na základě práce Jarmily Kašpárkové) a pak se již systematicky 
věnuje z různých úhlů pohledu panenskotýneckému konventu. Jednotlivé části jsou vyvážené i 
rozsahem (T. Hejdová nesklouzla k příliš „upovídanému“ výkladu obecnin a zaměřila se na českou 
problematiku) a dobře členěné.  

Úvod popisuje záměr práce a vývoj tématu v odvislosti od nalezených pramenů. Po stránce 
věcné bych rád ocenil autorčino věcné a poučené zhodnocení literatury. Snad jen mohla více 
zhodnotit věrohodnost farní kroniky (a v přehledu pramenů odkázat na její archivní uložení) a 
připomenout, že Zlámalova příručka vyšla v reedici (první vydání se datuje již do čtyřicátých let 20. 
století). Vhodné by bylo doplnit alespoň stručnější zamyšlení nad obecnější literaturou k ženskému 
řeholnímu životu a k českým církevním dějinám přelomu středověku a raného novověku. 

Několik drobností: jaký je žánrový rozdíl mezi „článkem“ a „útlým historickým dílem“? (s. 11). 
Zmínka o konventu v Söflingenu navozuje dojem, jako by Heimbucher hovořil o současném stavu 
(s. 14). Na s. 17 (pozn. 73) by autorka měla uvést dataci svatojiřské listiny, s níž pracuje. Důsledněji 
bych odlišil historiky jako Hájka z Libočan a současného autora Martina Čechuru (s. 18). Opatrněji 
bychom měli pracovat s pojmy konvent/klášter. Myslím, že lze věřit údaji o prodeji klášterních 
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budov na základě farní kroniky, přece jen, ta je v tomto případě blízko událostem (s. 26), naopak 
jinde bych s ní nakládal opatrněji. 

Autorčiny schopnosti interpretace a utváření vlastních hypotéz ukazuje pasáž shrnující různé 
názory na založení kláštera (sama se opatrně přiklání k osobnosti Habarta ze Žirotína, ale rok 
založení nechává otevřený). Složitá je otázka spojení anežského a panenskotýneckého kláštera, a to 
i z církevněprávního hlediska. Spíše bych předpokládal formální uchování obou titulů až do samého 
konce existence klarisek, i když pravděpodobně byl v 18. století už týnecký konvent neobsazený, 
podobně jako tomu bylo např. u cisterciáků v Sedlci a Skalici.  

Za velmi podařenou pokládám kapitolu o vnitřním životě konventu a jeho správě, která je 
takřka výhradně vystavěna na nevydaných a často vůbec poprvé badatelsky zhodnocených 
pramenech, jejichž výpověď T. Hejdová citlivě propojuje s informacemi sekundární literatury, která 
jí poskytuje obecnější rámec. Jen bych příliš nepřeceňoval přímý vliv tridentských kánonů v českém 
prostředí; doporučuji naopak více pracovat se synodními statuty pražské arcidiecéze z roku 1605. 
Pozoruhodné jsou údaje o spojení funkce abatyše v klášterech dvou různých řádů, o malém počtu 
řeholnic či disciplinárních prohřešcích, odpovídají ovšem naprosto složité situaci 16. století. Klidný 
klášterní život narušovaly některé spory, které umožňují poznat „nenormální“ každodennost 
(zajímavé je, že abatyše např. někdy bránila dívkám ve složení slibu a použila k jejich vyvedení 
z kláštera rychtáře, což by naznačovalo velké sepětí konventu s místním prostředím). Soustavnější 
představu o fungování úřadu abatyše ale vzhledem k velmi torzovitým pramenům bohužel 
nezískáme. Každodennost by snad bylo možné podrobněji popsat na základě řádové normy, je ovšem 
otázka, nakolik platila v tomto specifickém venkovském klášteře. Zde by jistě prospělo i hlubší 
obeznámení se se zahraniční literaturou ke klariskám, respektive obecně ženským církevním řádům. 

Co se týče pasáže k „vnějším“ dějinám konventu, souhlasím s oponentkou, že autorka mohla 
důsledněji prostudovat farní poměry klášterního panství. Ohledně důsledků husitství na klášterní 
panství mohlo být využito i edice A. Sedláčka (Zbytky register králův římských a českých z let 1361–
1480, Praha 1914). Cenná je pasáž o farářích a mikrosonda do situace v Pozdni, naznačující 
komplexní konfesní situaci předbělohorských Čech, ale i složité hmotné záležitosti konkrétní 
farnosti. Snad jen tyto spory mohly být více zobecněny vzhledem ke komunikačním sítím, v nichž se 
odvíjela existence ženského kláštera. Překvapivě se z textu dozvídáme jen velmi málo o vlivu 
františkánů, který bychom u klarisek měli na prvním místě předpokládat. Zato velmi patrný je vliv 
diecézních struktur. Autorka si neklade otázku, kdo vedl duchovní správu panenskotýneckých 
klarisek, pravděpodobně to však byl někdo z kněží v okolí. Jak si autorka vysvětluje založení tohoto 
typu konventu v městysu? Jaký byl vliv mužské větve řádu a jak se prolínal s vlivem arcibiskupa 
pražského, respektive pražských administrátorů?  

Důkladněji mohla vylíčit situaci dvacátých let 17. století, která se odrazila i v Harrachových 
zápiscích a zprávách nunciů, kdy byly klarisky donuceny opět církevní hierarchií přesunout se 
z Panenského Týnce ke sv. Anežce do Prahy. Torzovité prameny dovolují říci jen málo o sociálním 
složení konventu: předpokládat lze zde ženy z místní šlechty a patrně např. i lounského patriciátu. 
Nic nevíme zatím o spiritualitě panenskotýneckých klarisek, zatím, zdá se, neznáme např. žádný 
rukopis či starý tisk spjatý přímo s jejich konventem. (I) v tomto ohledu lze do budoucna vyzvat 
k důkladnějšímu prozkoumání fondu Anežského kláštera i františkánské provincie.  

Drobné úpravy kostela ještě v době barokní naznačují nějaké jeho využívání, jinak ale není 
stále jasné, kde bohoslužebný provoz sester probíhal. Obecně platí, že stavební vývoj se v písemných 
pramenech odráží jen málo – bohužel zde práce T. Hejdové naše poznání nerozšiřuje. 

Odlišný přístup, než církevní tematika, si vyžádalo zpracování majetkové situace kláštera – i 
zde autorka postupovala dost precizně a shromažďovala prameny z různých období, často i 
paleograficky dost náročné. Oceňuji, že T. Hejdová zpracovala údaje o farnostech i vsích kláštera do 
tabulek a map (snad by bylo vhodnější překreslit vlastní, byť schematickou mapu místo využití 
google.maps). Lze nesporně konstatovat redukci klášterního panství pravděpodobně v důsledku 
husitství a následných sekularizací a je zřejmé, že se klášterství potom ze svých problémů už nikdy 
nevzpamatovalo. Obtíže patrně působilo i rozvolnění vztahů s fundátorskou rodinou, která také 
během 15. století vymírá. Do každodennosti klášterního panství dovolují nahlédnout zase spory 
abatyše s rodinou Vávrových, naznačujících půvabné a vlastně „malé“ poměry, v nichž 
panenskotýnecké klarisky působily. 

Zajímavým osvěžením je literárněhistorický exkurs do druhého života Panenského Týnce 
v dílech Václava Beneše Třebízského. Je zajímavé, jak silně monumentální nedostavěná 
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architektura, jejíž život našel tak málo odrazu ve spolehlivých písemných historických pramenech, 
vzbuzuje fantazie romantických spisovatelů, kteří ji využívají především jako atraktivní kulisu, 
ovšem s dějinami nakládají značně volně. Ukazuje zároveň, jak malý je společenský odraz 
historikova snažení (což by možná potvrdila i důkladnější práce právě s turistickými průvodci, jež 
autorka práce ze svého výzkumu vyloučila). Jak málo přesně a pozorně popisuje řeholní život i 
katolický kněz! Také v Třebízského díle zaznívá oblíbený romantický motiv dávné lásky, již zmařil 
vstup do kláštera.  

Závěr práce je přehledný a shrnuje její přínos. Více mohly být zdůrazněny závěry týkající se 
konfesní problematiky klášterního panství, správy kláštera a fungování klášterního „panství“, jež 
mohla autorka i podrobněji charakterizovat např. z hlediska zemědělského či zeměpisného. 

Kvalitní je seznam pramenů a literatury (jen u vydání Kroniky řečeného Dalimila chybí 
editor). T. Hejdová zná i nejnovější literaturu včetně vloni obhájené disertace J. Kašpárkové. 
Podařené jsou též přílohy, zejména seznam abatyší kláštera, který prozrazuje autorčinu badatelskou 
samostatnost. Jen mi není úplně jasné, proč končí zrovna abatyší Korbeliusovou. 

Závěrem rád konstatuji, že autorka z nečetných pramenů vytvořila sice nutně neúplný, ale 
přesto barvitý obraz panenskotýneckého konventu a jeho zázemí zejména v 16. století. Navzdory 
nedostatku pramenů lze naznačit i směry dalšího výzkumu: jistě by měl být zohledněn fond 
františkánské provincie, informace by patrně přinesly i dobové tištěné zdroje (B. Sannig). Větší 
pozornost může být v budoucnu věnována rozboru vztahu klarisek k mužským řádovým autoritám, 
snad s inspirací v genderově orientovaném bádání, je ale zřejmé, že další výzkum nebude možné 
provádět izolovaně: autorka jasně ukázala sepětí Panenského Týnce s klášterem anežským. Autorka 
opravila některá klišé, ukázala, jak je obtížné psát o méně známém klášteře stranou „velké historie“, 
ale zároveň, že je to možné. Na práci oceňuji její interdisciplinaritu (škoda, že autorka více 
neuplatnila svůj rozbor dopisů abatyší z hlediska vývoje jazyka, které umožňují i rozpletení 
některých složitých otázek a které autorka zpracovává v rámci jiného projektu). Pozitivně vnímám i 
široké časové rozpětí výzkumu. Cenné by bylo se inspirovat více v zahraniční literatuře a důsledněji 
i v metodických východiscích např. Jarmily Kašpárkové. Silnou stránkou práce je pramenný výzkum 
v textech německých, latinských i českých a konstrukce „dějin“ kláštera (byť je otázka, co vlastně 
dějiny kláštera znamenají – jsou to dějiny právní, hospodářské, umělecké?).  

Práci Terezy Hejdové doporučuji k obhajobě s klasifikací výborně nebo velmi dobře 
(vzhledem k oponentskému posudku a průběhu obhajoby). 

 
V Praze, 1. února 2016         PHDR. JAN ZDICHYNEC, PH.D. 


