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Kateřina Průšová úspěšně obhájila na Ústavu pro dějiny umění FFUK svou diplomovou práci Pařížské 

iluminované rukopisy druhé poloviny 15.století v r. 2007 a o rok později i rigorózní práci Kniha 

hodinek, Paříž – Praha. Obě práce vedla současná školitelka a oponoval prof. J.Royt. Seznámena tak 

s tvorbou slohového východiska frankoflámské malby – tvorbou pařížskou -  pokračovala dále se 

zpracování dosud málo známých frankoflámských knih hodinek v českých sbírkách.   

 Kateřina Průšová absolvovala několik zahraničních stipendií a stáží: v rámci programu Erasmus na 

Universitě v Montpellier, stipendijní pobyt v Perugii na Universitě per Stranieri, v r. 2004 jí byl udělěn 

grant francouzské vlády zaměřený na studium iluminovaných rukopisů v Bibliotheqe Nationale 

v Paříži. Pracovně nebo soukromně pak navštívila kromě výše uvedených míst i Belgii, Holandsko, 

Polsko, Rakousko, Německo, Anglii a Španělsko, cesty využila vesměs pro studium rukopisů. Během 

svých zahraničních pobytů konzultovala s významnými badateli, např. s Caroline Zöhl z Pächtova 

Institutu pro studium knižní malby university ve Vídni,  s Bernardem Bousmannem v Bruselu, 

Dr.Evelyn Hauwerts a Ludo Vandamme v Bruggách, a se známými antikváři – specialisty na Hodinky 

dr. Jörgen Güntherem, Innou Nettekoven a Heribertem Tenschertem. Z naších specialistů  práci 

probírala s (nedávno zemřelým) Karlem Stejskalem a s Pavolem Černým z univerzity v Olomouci. 

Doktorantka plnila včas všechny zkoušky a úkoly spojené s doktorandským studiem a v r. 2012 

přednesla dilčí výsledky své práce na doktorandském semináři našeho ústavu.   

Díky velmi dobrým jazykovým schopnostem se Kateřina Průšová mohla účastnit intensivně 

odborných lektorských služeb v Čechách (Národní galerie v Praze, Galerie hl.m. Prahy, Židovské 

muzeum v Praze) i v různých cestovních kancelářích, ale  i vyučovat jako lektorka universitních kursů 

KU v programu USAC, ECES, International Studies Abroad a Cesta, dále na Vysoké škole ekonomické 

v programu ESAC, Universitě of New Orleans v Praze, Dartmore Institutu for Central European 

Studies v Praze a zejména na Anglo-Americké Universitě v Praze, kde vyučuje od r. 2009 dosud. 

V rámci této university se také aktivně účastnila některých jejích konferencí a publikovala tam své 

příspěvky. Její další publikační činnost, jak rozhlasové relace tak i články v kulturně zaměřených 

časopisech, má spíše popularizační charakter. V poslední době se věnovala i studiu intuitivní 

pedagogiky (Solvik, Švédsko), což se projevuje i v její disertaci. 

Práce sama je dobře zpracovaná, za nešťastné považuji ale zejména řazení uvnitř jednotlivých hesel 

katalogu: autorka každému katalogovému heslu předřazuje charakteristiku malířského okruhu, 

v němž iluminace vznikla, čímž si sama škodí: atribuce jsou totiž převážně až výsledkem její vlastní 

práce, což v katalogu poněkud zaniká. Je tedy nutno upozornit, že literatura k zpracovávaným 

rukopisům je mizivá a obsahuje jen zmínky, 3-4 krátké články či katalogová hesla, část rukopisů pak 

nebyla dosud zpracována vůbec. Své atribuce autorka konzultovala také s výše zmíněnými 

zahraničními badateli, které důsledně uvádí. Historické statě osvětlující okolnosti vzniku hodinek jsou 



pochopitelně pouze informativní, nicméně zajímavé. Práci by velmi prospělo zařazení kapitoly o 

vzniku a vývoji knih hodinek na základě breviářů.  

Poslední kapitoly, které jsou už vlastně mimo zadání, vyplývají z recentního zájmu autorky o 

pedagogické otázky. Otevírají také její poněkud feministické zaměření, které je však u daného 

materiálu relevantní a u nás dosud nebylo reflektováno, a současně ukazují zřejmě na směr autorčina 

příštího badání. 

Práce je pěkně stylizována a disponuje bohatou slovní zásobou. Splňuje, po mém soudu, požadavky 

kladené na disertační práci. Doporučuji ji proto k obhajobě a navrhuji hodnocení „prospěla“.  
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