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 splňuje splňuje 

z větší 

části 

splňuje 

z menší 

části 

nesplňuje 

Problematika a cíl práce jsou zformulovány a odpovídají 

zadání a názvu práce. 
 x   

Metody využité autorem jsou adekvátní vzhledem k cíli 

práce a tématu. 

 x   

Autor se opírá o relevantní prameny a literaturu.  x   

Struktura práce je vyvážená a logická. x    

Zpracování vykazuje rysy originality a vlastního přínosu.   x  

Práce je prosta gramatických a stylistických chyb.  x   

Práce je psána kultivovaným odborným jazykem za 

použití správné terminologie. 
 x   

Autor správně cituje. x    

Autor nic podstatného neopomenul (obsah, úvod, závěr, 

seznam pramenů použité literatury, anotace v češtině a 

cizím jazyce, rozsah odpovídá zadání). 

x    

 

 

Celkové hodnocení (slovně) 

Bakalářská práce Michaely Nejedlové si klade ambiciózní cíle přinést celistvý pohled na život a dílo 

Hildegardy z Bingenu. Takový úkol by se mohl stát celoživotním badatelským programem, jako téma 
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bakalářské práce je jej však nutno chápat jako výraz obdivu k Hildegardě z Bingenu a snahu věnovat 

této obdivuhodné  mystičce 12. století alespoň stručnou práci seznamující se základními daty z jejího 

života, stejně jako s výčtem jejích spisů a hudebních opusů. Autorce nelze upřít zápal pro téma, 

stejně  jako skutečnost, že se pro svou práci vybavila  relativně velkým  souborem odborné literatury. 

Ne všechna díla, které defendentka cituje, jsou však skutečně vědecká.  Nepoužila bych spisy Priyi 

Hemenwayové , ani knihu autorky Lynn  Santa Lucia, které  nedostojí odborným nárokům. K tématu  

benediktinství existuje dnes již i v češtině řada kvalitních textů a je zbytečné pracovat s  

popularizačními a spíše církevně než odborně laděnými spisy.  

Oceňuji strukturu práce a snahu Michaely Nejedlové zasadit život a dílo sv. Hildegardy 

z Bingenu do dobového kontextu. Je to snaha úctyhodná a správná, která však zůstává poněkud nad 

síly autorky. Psát o středověku  pokládám za náročnější, než zvolit si  nějaké téma z nedávných dob, 

a  obzvlášť složité je, psát o církevním prostředí, které má svá specifika. Přesto tuto snahu, byť ne 

vždy úspěšnou, vítám. 

Z hlediska metody můžeme bakalářskou práci Michaely Nejedlové charakterizovat jako ryzí 

kompilaci s minimem vlastního přínosu. Autorka jen málo využila prostor, který jí nabízely kapitoly 

věnované korespondenci sv. Hildegardy, kde mohla uplatnit skutečnost, že pracuje s originálním 

pramenem. Většinou se  ani nepokusila o dataci dopisů, o nichž hovoří. Kam spadá Hildegardina 

korespondence s Fridrichem I. Barbarossou? Jak se naplnily či nenaplnily předpovědi, které mu 

napsala?  Do jaké fáze konfliktu s císařem spadají její dopisy Alexandru III.? 

Do určité míry mám výhrady i k odbornému jazyku práce. Autorka jako studentka 

germanistiky hojně pracovala s německou literaturou, její překlady však nejsou vždy správné 

z hlediska češtiny.  „Jak velká je to síla, že Bůh kouká na tu nejkrásnější dceru jako orel na Slunce. 

Ten nejvyšší otec dává pozor na čistotu panny, ve které své slovo chce nechat přijmout její tělo“ (s. 

36). Nelíbí se mi ani opakovaný novotvar Trír pro Trevír (např. s. 30), obzvlášť pokud se pro další 

dvě významná porýnská arcibiskupství používají  české verze Mohuč a Kolín. Nerozumím označení 

duchovní opereta v souvislosti se spisem sv. Hildegardy „Ordo Vitum“ (s. 35) atd. 

Co se týče odborných nepřesností, největší problém dělá autorce porozumění řeholnímu 

životu, jeho pravidlům apod.  Nelze říci, že ženy vykonávají mše (s. 18), mše slouží výhradně muži/ 

kněží. Správná není ani formulace, že Benediktova řehole požaduje, aby řeholník vykazoval 

poslušnost, stabilitu, umírněnost a lidskost (s. 23-24). Poslušnost a „stabilitas“ (povinnost žít 

v jednom určitém klášteře) patří mezi řeholní sliby. Pojmy umírněnost a lidskost charakterizují 

způsob života v benediktinských klášterech, nejsou to však pojmy z řehole.  

Život jeptišek  se řídil podle řehole sv. Benedikta, kde je de facto popsán  každodenní rozvrh. Napsat, 

že se řídil Písmem svatým (s.24)  není pravda. V bibli návod k řeholnímu životu nenajdete. Uvedení 

do zasvěceného života řehole Benediktovy neprobíhá povoláním vyvoleného (s. 25), ale přípravou na 

život mnichů nebo jeptišek je noviciát. Při výchově mladých budoucích řeholníků  byl možná často 

jako trest praktikován půst (s. 25), nejtypičtějším trestním nástrojem pro výchovu  mladých v klášteře 

však byla rákoska. 

Zmatená je představa autorky  o vývoji postavení žen ve středověku a novověku (s. 39). 

Obdobně  nepochopená je vize „zaměstnání“ středověkých žen-ve středověku byly ženy zaměstnány 

v klášteř,e v zemědělství nebo v prostituci. Většina žen ale byla doma a starala se o domácnost (s. 

40). Není ani pravdou, že by se ženy z vyšších společenských vrstev dožívaly vyššího věku než muži 

(s. 40)- alespoň ve středověku většinou ne.  Mylná je i teze, že ve 12. století zbožnost lidí a všeobecně 

církev upadala (s. 49). Naopak 12. století se stalo dobou rozvoje. Vznikají  nové církevní  řády 

(premonstráti, cisterciáci), církev vítězí v boji o svou emancipaci, po dobytí Jeruzaléma křižáky 

nadále stoupá zájem o víru atd. 

Latinské vidi  neznamená vidím, ale viděl/a jsem (s. 46). 



 Ani gramatika předložené bakalářské práce není bez chyb,  tradičně špatná je interpunkce. 

Bohužel se však v textu  najdou i hrubé chyby- Hildegarda mývala již od dětství vidění (s. 51). 

 

I přes různé nedostatky pokládám práci Michaely Nejedlové za relativně kvalitní. Doporučuji ji proto  

k obhajobě. O výsledku obhajoby rozhodne výkon defendentky. 

 

 

Datum     29.8.2016                        Podpis oponenta práce 

                                                                             Prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc. 


