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Disertační práce Kateřiny Průšové se zabývá knihami hodinek frankoflámského 

původu, které jsou uloženy v Národní knihovně České republiky. Autorka poskytuje stručný 

výklad k vývoji rukopisů knih hodinek společně s popisem historicko-ekonomické situace ve 

frankoflámském prostředí 15.–16. století. Jádro práce tvoří katalog zmíněných rukopisů, který 

kromě základního kodikologického popisu obsahuje podrobnou charakteristiku ikonografie a 

malířského stylu iluminací v dané skupině rukopisů. Součástí každého jednoho katalogového 

čísla je zároveň srovnávací analýza s dobově současnými rukopisy z rukou stejných 

iluminátorů jako pražské rukopisy. 

 Předkládaná práce je obsahově nevyvážená: zatímco katalog rukopisů je zpracován 

velmi podrobně, úvodní teoretická část postrádá několik základních informací k procesu 

vývoje knih hodinek a je formulována chaoticky bez zřetelné struktury. Těžiště práce spočívá 

ve stylové a srovnávací analýze; autorka však nevyužívá možnost zaujmout vlastní stanovisko 

či rozvinout vlastní argumentaci. Práce tak zůstává na úrovni popisného katalogu a její 

teoretická část je pouze nutným doplňkem. 

 Hned v úvodu práce dochází ke zmatku, když autorka v abstraktu uvádí, že rukopisy 

se nacházejí v Národní knihovně ČR, ale v úvodu píše o Národní galerii v Praze jako místě 

jejich uložení. Kapitolu Shrnutí literatury považuji za příliš stručnou. Pokud je ve struktuře 

práce kapitola uvedena samostatně, očekává se skutečné shrnutí – přínos jednotlivých 

badatelů, jejich metodologické hledisko, čímž si autorka vytváří prostor pro vlastní vymezení, 

pro definování cíle své práce. To pokládám za zásadní i v případě, že jádrem její práce je 

katalog rukopisů. 

Kapitola Původ, uspořádání a ikonografie knih hodinek opomíjí skutečný původ knih hodinek 

v benediktinském prostředí i rukopisy žaltářů coby východisko pro koncepci knih hodinek 

zůstávají příliš v pozadí výkladu. Celkově postrádá tato kapitola jasnou strukturu, logickou 

posloupnost. Autorka pouze vyjmenovává ikonografické motivy bez vztahu k textu, co je pro 

ikonografii výjevů v tomto případě určující. 

V samotném katalogu vládne nejednotnost v struktuře popisu rukopisu – někde autorka 

podrobně rozepisuje jejich obsah včetně kalendáře, někde vyjmenovává pouze iluminace, 

které u jiných rukopisů velmi detailně popisuje. V přepisech latinský textů nedodržuje 

zavedený úzus v doplňování zkratek či v použití závorek. Na druhé straně musím vyzvednout 

její výbornou orientaci v odborné literatuře, zběhlost ve stylové analýze a srovnání. 

V závěrečné kapitole se Kateřina Průšová věnuje funkci, kterou v pozdním středověku a 

raném novověku knihy hodinek plnily. Avšak použití termínu „renesanční žena“ v názvu 

kapitoly považuji za nevhodný, jelikož fenomén knih hodinek patří jak středověku, tak i 



ranému novověku a nelze jej přiřknout pouze renesanci! I zde chybí ucelená struktura, 

argumentace je povšechná a ztrácí se v množství uvedených fakt. Přitom autorka vůbec 

nezmiňuje rukopisy žaltářů, které byly stejně jako později knihy hodinek používané k výuce 

dětí v šlechtických rodinách. Stačí zmínit příklad Ludvíka IX. a jeho matky Blanky Kastilské 

atd. Dvě poslední podkapitoly považuji z hlediska obsahu této práce za zbytečné. Prostor, 

který autorka věnovala Christine de Pisan a ženám-iluminátorkám měl být využit pro 

propracovanější interpretaci funkce knih hodinek a zejména úvahám o tom, zda lze 

analogickou didaktickou funkci předpokládat i u rukopisů uložených v NK ČR. 

 I přes jmenované výhrady považuji disertační práci Kateřiny Průšové za významnou 

v oboru dějin umění, jelikož zpracovává doposud jen velmi okrajově zmiňované rukopisy 

uchovávané na území České republiky. Proto práci doporučuji k obhajobě a navrhuji 

hodnocení „prospěla“. 


