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Badatelský zájem Pavla Waltera mám možnost provázet od roku 2010, kdy pod mým vedením začal 
zpracovávat bakalářskou práci na nelehké a nikoli často vybírané téma ženského řeholního života 
v raném novověku. V současné době působí v České republice jen několik badatelů, kteří se tématu 
systematičtěji věnují a kteří se potýkají s obdobnými obtížemi, jako i právě předložená práce Pavla 
Waltera, totiž s nezpracovaností problematiky v literatuře a nedostatkem či roztříštěností 
relevantních pramenů. Autor, jistě i proto, že mohl navázat na svůj předchozí výzkum, se ovšem se 
všemi obtížemi vypořádal poměrně dobře. Mohu jen s radostí ocenit značný posun od práce 
bakalářské: text je kvalitnější jazykově i stylisticky, zohledňuje větší množství pramenů psaných 
přitom česky, německy i latinsky a paleograficky ne vždy snadných. Autor se odvažuje více 
interpretovat, zejména v pasáži věnované kázáním, již pokládám za nejzdařilejší a nejpřínosnější 
část celé studie. Rád zdůrazňuji, že se mi s autorem spolupracovalo poměrně dobře a nepostavil mne 
před onu tak častou situaci časové tísně před odevzdáním, kdy je školitel nucen akceptovat i práci, o 
níž vlastně z důvodů prodlení ví jen velmi málo. 
 Po stránce formální a jazykové mohu s radostí konstatovat, že práce je psána čtivě a na 
dobré jazykové úrovni, i když ani zde se autor nevyvaroval některých pravopisných chyb a 
drobnějších prohřešků: např. v anglickém abstraktu schází množné číslo u slova „sermon“, takže 
překlad neodpovídá českému originálu; na s. 8 nalezneme v jedné větě dvakrát „jen“; na s. 9 (ř. 8 
odspodu) je čárka navíc za slovem „řeholníky“, na s. 50 v druhém odstavci za „hovoří“; někde schází 
tečka za větou; lepší je tvar „strych“ místo „štrych“ atp. Autor nadužívá různá pleonastická vyjádření 
(„tak“ na s. 23), neobratné je opakované spojení „máme zachycenou“, některé formulace jsou mírně 
řečeno nejasné („komplikovaný text“ na s. 12 – jak myslí?; co je to „básnický rým“ – s. 47; „dvorská 
správa“ na s. 67). Kvalitně, s minimem nedostatků1 je zpracován i poznámkový aparát. V úvodu práce 
ovšem postrádám přesné uvedení pravidel přepisu pramenů.  

V celé práci najdeme jen málo věcných nepřesností – schází např. odkaz na moderní edici 
Hájkovy kroniky J. Linky a P. Voita, nedostatečné je zdůvodnění výběru varianty jména převorky 
Sulwowé (s. 38). Opatrně je třeba nakládat s nesprávným pojmem „odsvěcení“. Vhodné by bylo 
vzájemně propojit informaci o Kateřině Schieslové na s. 27 a 28 (nepochybně jde o touž osobu). 

Ohledně struktury nelze studii nic vytknout: kapitoly, které se autor na základě pramenného 
dochování rozhodl zmapovat, jsou řazeny logicky a i rozsah jednotlivých pasáží je vyvážený, i když 
mohou působit útržkovitě, což je dáno podobou neúplně dochovaných (ale důkladně vytěžených) 
pramenů.2 Vzhledem k obsahu práce by bylo bývalo vhodné titul zpřesnit podtitulem. Málo pramenů 
máme zatím k členkám staroměstské komunity (na starší literaturu nelze úplně spoléhat, vzhledem 
k tomu, že často neodkazuje na prameny, jak P. Walter ukazuje), nelze sestavit ani úplný spolehlivý 
seznam představených konventu. Sestavit biogramy převorek je na základě stávajících pramenů 
zatím nemožné. V další fázi bádání by snad bylo možné hledat i v rodinných archivech jednotlivých 
řeholnic nebo v městských fondech pražských. 

Autor neměl v úmyslu věnovat se i zrušení kláštera (to je do jisté míry odpověď na výtku 
oponentovu), přesto posledních několik desetiletí existence kláštera představuje záhadně bílé místo 
dějin staroměstských dominikánek – a průběh rušení kláštera by jistě přinesl podstatné rozšíření 
tématu. Bohužel však musím připomenout, že navzdory několikerým mým výzvám autor 
nezohlednil z důvodů časové tísně při svém výzkumu fondy z pozůstalosti pražského arcibiskupství 
a dominikánů od sv. Jiljí, což jistě zkresluje výpovědní hodnotu práce, jež vychází jen z nevelkého 

                                                 
1
 V pozn. 6 chybí majuskule u jmen autorů; v pozn. 14 je uvedeno nakladatelství, kde vyšla daná práce, jinde je však neuvádí; na s. 

30 chybí editor u sborníku k jubileu prof. Pánka, objevuje se tu zkomolené „zIn“ ap. 
2
 Jen výklad o pramenech týkajících se Radlic bych přesunul do úvodních pasáží. 
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fondu Zrušených klášterů. Alespoň nahlédnout měl P. Walter také do fondů zeměpanských úřadů 
(Českého gubernia). Bylo by vhodné zhodnotit prameny také po stránce paleografické.  

P. Walter bohužel nechal de facto stranou poměrně bohatou zahraniční literaturu 
k dominikánskému řádu (přitom s ní pracoval, jako s díly W. A. Hinnebusche – přeloženými ostatně 
i do češtiny, či M. Heimbuchera). Jistě, každý klášter je ve svém vývoji specifický, ale širší kontext je 
vždy důležitý. Vzhledem k obtížnosti použitých pramenů však lze tento prohřešek odpustit. Autor 
navíc literaturu s přehledem hodnotí, je schopen i kritiky pramenů a starší historiografie (např. v 
souvislosti s pověstmi o klášteru z dob husitských válek). 

Mírné zkrácení by patrně unesla pasáž o dějinách řádu, na druhou stranu zejména popis dějin 
ženské větve je pro kontext působení dominikánek u sv. Anny důležitý. Právě zasazování tematiky 
do různých souvislostí patří k nesporným kladům této práce: P. Walter nepodává jen izolované 
dějiny dominikánek. Škoda, že se nepodařilo více proniknout do hierarchických vztahů v konventu 
– autor sice využívá snad všech zatím shromážděných střípků informací, ale hlubší pochopení by 
umožnilo právě zde srovnání s jinými konventy a také situací v zahraničí. Desiderata v této oblasti 
by jistě mohly doplnit právě zmíněné, ale nestudované fondy. 

Úsek o dějinách v 17. století dobře ukazuje Walterovu schopnost propojovat vlastní poznatky 
z pramenů a výpovědi starší literatury. V pasáži týkající se klášterní obce Radlice je autor zbytečně 
skromný, málo zdůrazňuje vlastní primární výzkum (snad i proto tuto část nijak nezhodnotil 
oponent). Chybí tu však odkaz na obecnější literaturu k problematice – nestačí odkazovat na Selské 
rebelie J. Čechury – alespoň nejnovější studie Eduarda Maura a Jaroslava Čechury ke vztahům mezi 
vrchností a poddanými by bylo možné zohlednit. Radlice by si možná (v budoucnu) zasluhovaly i 
pozornost po stránce demografické, aby se přesně zhodnotilo, jaký počet poddaných zde klášter 
ovládal. Zajímavé by bylo srovnání s panstvím jiného kláštera, s tím, že raně novověké hospodaření 
klášterních institucí zatím poznáno příliš není. Pozoruhodný je dobrý přehled klauzurovaných 
jeptišek o poměrech na panství, otázkou je ovšem způsob řízení jejich dvora. Zde kromě srovnání 
postrádám hlavně informaci o celkovém rozsahu majetků kláštera v době raného novověku – není 
tedy možné učinit si představu o souvislostech panství. Ohledně interpretace přeškrtnuté smlouvy 
je pravděpodobný i ten výklad, že smlouva byla později zneplatněna. 

Zajímavou mikrosondou je spor mezi Barborou Wlaškou a převorkou Annou Anastázií ze 
Sulwowa, který dosáhl až k zeměpanským úřadům a který zajímavě doplňuje naše informace o 
vztazích vrchností a postavení lidí na pomezí mezi venkovem a městem. Předpokládám vazbu 
zesnulého Ondřeje Hostaly de Pambio na slavnou stavitelskou rodinu Aostaliů, nesporně se ji ale 
potvrdit nepovedlo. Růžencový kazatel (s. 50) bude pravděpodobně kazatel stanovený ke kázáním 
na tajemství růžence, častá zejména v měsíci říjnu (srov. Rosenkranzpredigten). 

Alespoň některé úryvky z kázání by stálo za to přepsat i v originále – autor publikuje v práci 
jen jednu titulní stranu. Je ovšem v pořádku, že autor úryvky přeložil, ale překlad vždy hrozí určitým 
odchýlením od originálu a důležitá by byla i možnost udělat si i představu o způsobu práce kazatelů 
s citáty, o slovních hříčkách v němčině a latině ap. Přílohy mohl doplnit např. seznam převorek, 
který autor svým bádáním doplnil; možná by stálo za to zmínit alespoň stručně témata zpracovaná 
v bakalářské práci, obraz o vnitřním životě kláštera by tak byl úplnější. Autor se někdy skutečně 
opírá o dosti odvážné aktualizace, z vlastní zkušenosti však vím, že tato konfrontace poznání 
řeholního života skutečně může obohatit, zvláště k problémům, o nichž prameny mlčí, protože jsou 
součástí hlavně ústní tradice klášterů (rituály, mechanismy přijímání sester ap.). Lze jen souhlasit 
s oponentem, že nejen mentalita barokní společnosti vyzdvihovala život zasvěcený nad laický – 
domnívám se ale, že to autor zdůrazňuje dostatečně. Pozoruhodný je poznatek o kázáních, která pro 
dominikánky pronášeli jezuité (včetně tématu neposkvrněného početí Panny Marie, které mezi 
oběma řády působilo jak známo četné rozepře). Pasáž o kázáních je obtížná, autor se tu musí 
vyrovnávat s biblickým pozadím, středověkými legendami z dominikánského řádu i heraldickými a 
genealogickými motivy a činí tak dosti obratně.3 

Bohužel stručná musela být pasáž o hierarchiích nad konventem a vztazích ke světu. 
Informací o různých dávkách placených konventem autor využívá spíše pro rekonstrukci sociálních 
sítí, což je v pořádku, v další fázi bádání ale navrhuji propojit tyto údaje s informacemi o celkové 
hospodářské síle konventu a srovnat je s platbami jiných klášterů (problematika je ale ovšem 
zpracována málo). Závěr práce je stručný a jasný.  

                                                 
3
 Škoda, že nepublikuje vyobrazení znaku dominikánů a rodiny MInetti. 
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Na práci Pavla Waltera oceňuji ochotu i schopnost pracovat s tématy z rozmanitých 
humanitních disciplín (církevní historie, dějiny umění, literární věda, teologie), jak je ostatně 
v monasteriologickém bádání nezbytné. Autor dokáže propojit literaturu i vlastní výzkum a neváhá 
ani před metodologicky náročnějšími postuláty literární vědy. Práci doporučuji k obhajobě s 
klasifikací výborně nebo velmi dobře, mj. i s přihlédnutím k nedostatkům práce, zúžené pramenné 
základně a posudku oponentovu. 

 
V Praze, 4. září 2015         PHDR. JAN ZDICHYNEC, PH.D. 


