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Posudek vedoucí práce 

 

Výzdoba rukopisů typu fleuronnée, ač tvoří největší část výzdoby středověkých rukopisů vůbec, je 

dosud v odborné literatuře téměř nezpracovaná. V české literatuře existuje ovšem zcela základní 

práce Jana Květa (1924), recentně se tímto tématem zabýval až Jiří Sobek (2013), z cizí literatury 

zejména Patricia Stirnemann (1990), je možno využít také práce Viktora Kubíka (2008), týkající se 

ornamentiky obecně. Autorka si vybrala ke srovnání rukopisy s množstvím kvalitních fleuronnée, 

řádový původ ovšem není s určitostí srovnatelný. Cisterckého původu je, po mém soudu, skutečně 

Lekcionář Arnolda Míšeňského, zatímco původ Žaltáře tak jistý není: donátorka jej s řadou dalších 

rukopisů věnovala brněnským cisterciačkám až několik let po jeho vzniku. U Žaltáře je navíc poměrně 

obtížné určit jeho řádový původ. 

A Š si svůj nelehký úkol nikterak nezjednodušila. Pečlivě a precisně překreslila veškeré iniciály 

s fleuronnée do 130 kreslených tabulek o 4 – 7 iniciálách, což je samo o sobě ohromující dílo. Poznala 

tak dotyčnou výzdobu tak podrobně, že mohla poté činit některé přesnější závěry. Popsala nejdříve 

obecně sedm základních prvků výzdoby, na něž pak navazovala přímo srovnáním iniciál vybraných 

rukopisů, a správně při tom upozornila, že variabilita motivů je tak velká, že někdy je nelze jednoduše 

typologicky zařadit.  

Připomínky, které k práci mám, jsou tedy spíše doporučením pro další badatelskou práci A Š. 

1) Je nutno důsledněji uvádět signatury rukopisů jako jejich nejpřesnější identifikační znak. 

2) Autorka uvádí v úvodu originální francouzské (popř. latinské) termíny, měla by však uvádět 

tyto cizí ekvivalenty i nadále u názvů jednotlivých motivů, pokud existují. 

3) U vybraných dvou rukopisů by bylo nutno uvádět veškerou literaturu, tedy nejen tu základní 

a tu, která se týká fleuronnée. 

4) Jen jako inspiraci k další práci uvádím, že by autorka mohla zahrnout do svého budoucího 

badání i srovnání fleuronnée se soudobou malovanou, ale i architektonickou ornamentikou 

(např. motivy zde pojmenovávané jako pupeny mohou být, po mém soudu, analogické 

„bobulím“ známým z hlavic a vlysů architektury 13.století, a jistě by se našly i další příklady. 

 

 

Práce je velmi dobře formulována, bez chyb a překlepů.  Autorka také vládne bohatou slovní 

zásobou. Sympatické je uvádění osobních názorů autorky na problematiku a metodu. Obsahově 

překračuje práce požadavky, kladené na bakalářskou práci, a drobné formální nedostatky lze snadno 

odstranit. Práci tedy plně doporučuji k obhajobě a hodnotím ji jako výbornou. 

 

PhDr. Hana Hlaváčková, 5. 9. 2016 


