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Kandidátka velmi zdařilým způsobem podrobila analýze jedny z nejdůležitějších
pravidel řeholního života, řeholi sv. Benedikta.
Je třeba ocenit přesné a věcné vyjadřování autorky. Představuje nejprve obecně
Benediktovu řeholi, zabývá se nejstaršími dochovanými texty, resp. jejich
variantami, všímá si, kdy byla v 10. století řehole uvedena do Čech. Seznamuje
čtenáře s obsahem řehole. Malá, avšak důležitá kapitola je věnována jedné
z důležitých předloh Benediktovy řehole, zvané Regula Magistri (Str. 23-27).
Zde si všímá jak obsahu, tak geneze tohoto díla. Uvádí nedávno vyslovenou
Vogueho hypotézu, že autorem i té řehole byl Benedikt (str. 23) – z kontextu
však vyplývá, že se opatrně přiklání k většinovému názoru, že autor RM je
anonym. Správný je postřeh, že RM je delší, detailnější a přísnější. Způsob,
jakým podává autorka látku, dokazuje, že v četbě podobných textů není žádným
nováčkem.
Podstatnou částí práce je rozbor vybraných kapitol Benediktovy řehole (str. 2863). Témata, jimiž se autorka zabývá, jsou skutečně důležitá pro Benediktovu
spiritualitu – vedle prologu jsou to nástroje dobrých skutků, mlčenlivost, pokora,
cesta k dokonalosti. Komentář je opět střízlivý, věcný a ukázněný.
Žádnou obsahovou ani formální chybu jsem v práci nenašel, stejně tak jako
mylnou interpretaci samotného textu či sekundární literatury. Ze sekundární
literatury, kde muselo nutně dojít k selekci, užívá kvalitní české práce (Ventury),
nové české překlady zahraničních prací (Gruen, Herwegen, Holzherr, Lawrence,
Nigg). Používá i jiná, cizojazyčná díla těchto autorů-výběr byl rovněž učiněn
kvalifikovaně. Obrazová příloha – Benediktova medaile – vhodně doplňuje
zdařilý text. Seznam pramenů, literatury a internetových odkazů je pečlivý,
stejně jako anglické resumé.
Závěr: Jak vyplývá ze shora uvedených skutečností, jedná se o velmi zdařilou
práci, která byla psána a rozvahou a které bylo věnováno dostatek času. Splňuje
i velmi přísná kritéria. Navrhuji, aby byla přijata a hodnocena známkou výborně.
V Praze, dne 30. srpna 2016

