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Mgr. Kateřina Smyčková splnila všechny povinnosti doktorského studijního programu 

a jako výsledek svého studia předložila definitivní verzi disertační práce, která je podle mého 

názoru zcela přijatelná k obhajobě.  

Jako školitelka oceňuji doktorandčinu sebekázeň při plnění studijních povinností a 

zejména její samostatnost při práci na disertaci včetně průběžného zpřesňování prvotního 

tématu. O systematičnosti doktorského studia K. Smyčkové svědčí zejména to, že dílčí 

výsledky své badatelské činnosti průběžně prezentovala na konferencích (včetně konferencí 

mezioborových) a pravidelně je předkládala k diskusi v odborných recenzovaných časopisech 

domácích i zahraničních. Za jeden z podstatných výstupů její práce na zvoleném tématu 

považuji také vytvoření antologie z moravských rukopisných kancionálů 17. a 18. století Růže 

chuti přerozkošné (Praha 2015), v níž K. Smyčková nejen zvolené téma zpřístupňuje širší 

veřejnosti, ale zároveň v ní též jasně dává najevo solidní zvládnutí ediční problematiky české 

raně novověké rukopisně tradované literatury.  

Cílené profilování zájmu K. Smyčkové o zvolený obor dokazuje rovněž její soustavná 

recenzní činnost v odborných periodicích i pravidelné publikování zpráv o dění v oboru. O 

jejím badatelském potenciálu svědčí rovněž to, že úspěšně realizovala v roli hlavní řešitelky 

tříletý grantový projekt GAUK (Moravské rukopisné kancionály 1650–1750), i skutečnost, že 

získala stipendium DAAD (Forschungsaufenthalt für Hochschullehrer und Wissenschaftler) 

pro badatelský pobyt v hymnologickém centru na Univerzitě J. Gutenbergera v Mohuči, který 

realizovala v červnu a červenci 2014. Současně se během doktorského studia pravidelně 

podílela na výuce starší české literatury v rámci ÚČLK. 

Upozorňuji rovněž na doktorandčinu vzornou časovou disciplínu při absolvování 

doktorského studia (disertační práci předkládá k obhajobě ve 3. studijním roce), jež si podle 

mě zaslouží ocenění zejména u tak časově náročného tématu, jaké si zvolila: o jeho pracnosti 

svědčí jen obsáhlé přílohy disertační práce, obsahující četné výsledky mnoha minuciózních 

analýz hymnologických, paleografických, kodikologických ad. Ostatně celá disertační práce 

dokládá doktorandčinu bezpečnou znalost pramenů, vycházející převážně z vlastního 

systematického a časově náročného heuristického výzkumu, který podnikla v četných 

muzejních a archivních fondech východní a střední Moravy a který mj. přinesl i objevy 

rukopisů dosud neevidovaných, resp. upozornil na rukopisné prameny literární historií dosud 

přehlížené a nevyužité. Předkládaná práce je tak mj. cennou bibliografickou pomůckou (viz 

zejména soupis rukopisných pramenů obsahující téměř čtyři desítky dosud převážně 

neznámých či pozapomenutých kancionálových manuskriptů moravské provenience z období 

1647–1829), která přináší pramenný materiál zajímavý nejen pro literární historii, ale též pro 

další obory raně novověkých studií: muzikologii, lingvistiku, etnologii a etnomuzikologii i 

pro výzkumy z oblasti dějin (lidové) zbožnosti a spirituální teologie vůbec, dějin (katolické) 

liturgie, dějin mentalit, mediálních studií aj.  

Přínos disertační práce K. Smyčkové ovšem zdaleka není pouze materiálový. Jejím 

ústředním tématem je hledání odpovědi na otázku, co může literární historie, potažmo 

hymnologie z onoho pracně získaného materiálu vytěžit především po stránce metodologické. 

Ke kritickému ohledávání těchto možností doktorandce pomohla nejen dobrá obeznámenost 

s dosavadním bohemikálním hymnologickým bádáním (v této souvislosti zdůrazňuji, že 

v případě rukopisných pramenů byla nucena vycházet spíše z výsledků hymnologických 

disciplín jiného než literárněvědného zaměření, ostatně v pojetí K. Smyčkové je hymnologie 

disciplínou důsledně mezioborového charakteru) a neméně solidní obeznámenost 

s dosavadními přístupy studia bohemikálních rukopisných pramenů (v české literární historii 



až donedávna propracovávané převážně pouze medievistickými disciplínami), ale především 

hledání inspirací v současných zahraničních přístupech zejména z anglosaského a německého 

prostředí: snaží se inspirovat především směry zkoumajícími materiální a mediální aspekty 

literárních děl (zejména studiem rukopisné cirkulace textů v období etablovaného knihtisku) a 

studiem (literárních) kánonů (především otázkami konstituování kánonu a aspektů kanonicity, 

proměnnosti kánonu v čase či paralelní existence vícera kánonů). Zde lze dle mého soudu 

spatřovat inspirativnost disertační práce. 

Domnívám se, že práce Mgr. Kateřiny Smyčkové Vytváření písňového kánonu 

v rukopisných kancionálech 17. a 18. století splňuje požadavky standardně kladené na 

disertace, doporučuji ji tedy k obhajobě a navrhuji hodnotit ji stupněm prospěla.  

 

 

 

V Praze 11. září 2015      Mgr. Marie Škarpová, Ph.D. 

          


