
Posudek na diplomovou práci Kristýny Strnadové  

Exhortatio ad canonicos regulares de vicio proprietatis: řeholníci a majetek v pozdním 
středověku 

 

Kristýna Strnadová si jako téma své diplomové práce zvolila pořízení edice traktátu 
Exhortatio ad canonicos regulares de vicio proprietatis (rukopis III D 16 z Národní knihovny 
v Praze) z bývalé kanonie augustiniánů v Roudnici nad Labem, jeho kontextualizaci a překlad. 
Badatelský zájem o tento text velmi dobře zapadá do kontextu výzkumů týkajících se knihovny 
augustiniánů kanovníků v Roudnici nad Labem, který přinesl v předchozích letech řadu nových 
a cenných výsledků (srv. Ubi est finis huius libri deus scit. Středověká knihovna 
augustiniánských kanovníků v Roudnici nad Labem, M. Dragoun – L. Doležalová, A. 
Ebersonová (edd.), Praha 2015). S prací Kristýny Strnadové se tento zájem o Roudnici posunul 
směrem k otázkám spojeným se vztahem k vlastnictví, obecně tedy k problematice, která byla 
(nejen) pro celý pozdní středověk tématem vzbuzujícím četné diskuse, tím i zadaná práce dobře 
zapadá do kontextu, jemuž je žádoucí věnovat badatelskou pozornost. 

Svou práci diplomantka rozdělila do několika okruhů, v úvodu se zabývá obecně 
otázkou vlastnictví v kontextu řeholního světa, dále se věnuje rukopisům, v nichž je text 
Exhortatio obsažen, předkládá následně jeho volný překlad a konečně se zamýšlí nad 
autorstvím textu, jeho vznikem a dalším šířením.  

Obecně by bylo možné práci Kristýny Strnadové vytknout řadu formálních chyb (na 
některé upozorním níže), které vznikly nepochybně z nepozornosti a nedostatku času 
v závěrečné fázi dokončování práce. Je však potřeba zdůraznit, že práce má pevný základ, 
Kristýna pracovala samostatně a kreativně, podařilo se jí dohledat další rukopisy s textem 
traktátu a demonstrovat spletitou rukopisnou tradici. Při pořizování edice využila svého 
stipendijního pobytu ve Vídni, kde jak na vídeňské univerzitě, tak v Klosterneuburgu rovněž 
konzultovala práci s rukopisy a sestavování jejich popisu. Vyzvedla bych rovněž její pokus o 
kontextualizaci rukopisu a srovnání s dalšími dobovými texty obdobného zaměření. Zejména 
tento přístup, jímž přesáhla rámec, jímž byla diplomová práce vymezena, bych zde chtěla ocenit 
a vyzvednout. V závěrečných pasážích naznačuje možné směry výzkumu, což lze bezpochyby 
rovněž pozitivně hodnotit.  

Jak již bylo řečeno, i přes tato pozitiva, která lze spatřovat především v koncepci práce 
a Kristýnině aktivním a samostatnému přístupu při jejím zpracování, je třeba upozornit na 
některé nedostatky či opomenutí, jichž se dopouští. V úvodní zhuštěné pasáži o církevních 
řádech a jejich vztahu k vlastnictví místo citací z jednotlivých řeholí, které by zde bylo na místě, 
cituje neúčelně z článku G. Signori (aniž odkazuje na příslušné strany). Augustinova řehole 
vychází z biblického místa (Sk 4,32), které by bylo dobré identifikovat již při citaci z řehole 
(nikoli až níže s odkazem na biblické východisko). Na s. 14 by bylo dobré vysvětlit blíže 
zmínku o tom, že snahy o reformu v Roudnici nejsou prokazatelné (nebo alespoň naznačit 
dosavadní zjištění).  

Při popisu rukopisů zarazí informace, které se rozcházejí s grafickým znázorněním 
vztahů mezi rukopisy (s. 16: „V případě rukopisu D je výskyt odlišností poněkud vyšší, podobá 
se spíše textu rukopisů P a Z….. konečně u rukopisů P a Z se jedná o jiný text“), které hovoří 
spíše, jak Kristýna poté dokládá, o dvou různých skupinách rukopisů. Při překladu traktátu měla 



autorka seznámit s principy jejího přístupu k volnému překladu, který zvolila. Překlad po 
obsahové stránce poměrně odpovídá latinskému originálu a vystihuje vcelku jeho podstatu. Je 
v něm však řada neobratností (pozor by si měla dávat na překlad termínu religiosus, např. na 
str. 76 nejde o náboženský pláštík), které bych zde nechtěla jednotlivě jmenovat, předpokládám, 
že se textem autorka bude dále zabývat, aby ho bylo časem možné publikovat. Protože netvoří 
jediný výsledek diplomové práce, lze ho v této formě akceptovat. Stylistické neobratnosti 
českého převodu vyniknou především v těch pasážích, které nepojednávají o věcných otázkách 
(tak je tomu zejména na str. 78, tuto pasáž bych prosila, aby ji při obhajobě diplomantka 
přestylizovala). 

Pokud jde o českou stylistiku, nerozumím vynechávání sloves zejména v pasážích 
věnovaných popisu rukopisů, i když chápu autorčinu snahu o úspornost a výstižný styl. Tento 
typ vět je však neústrojný a nelze je tímto způsobem formulovat (opakovaně např. s. 19). 

Z neobratností za všechny vybírám následující: spíše než o osobnostech (s. 19) by bylo 
vhodnější mluvit o autoritách; začalo reformní hnutí (s. 13), mezistanoviště rukopisu (s. 27), 
jezení masa (s.32). V odborném stylu by bylo náležité vyvarovat se kolokviálních výrazů – 
hraje si s myšlenkou; je opravdovým oříškem (s. 33), jedinečný výtvor (s. 41), sice je pravda, 
že neplatí čím starší, tím přesnější (s. 43) a podivných spojení (s. 20 mohlo by se jednat o 
knihovnu, což je hrad/zámek) – a rovněž rozdílné ortografie (benediktini-benediktýnská řehole 
(s. 11). V poznámkovém aparátu u edice jsou nejednotně uváděny biblické citace, u autorů 
(Jeroným, Ambrož) nejsou uvedena citovaná místa ve standardních edicích. V soupisu 
literatury je řada nedostatků (paní Franceová není autorkou Benediktovy řehole, stejně tak 
Migne textů Hugona od sv. Viktora; u ediční řady MGH není jasné, o který konkrétní text se 
jednalo; v případě latinských textů by bylo náležité odkazovat na jejich tištěné edice). 

Z věcných informací usuzovat z rozsahu traktátů v jednom kodexu na populárnost 
určitých otázek není dostatečným argumentem (s. 29); Sancta Maria virgo se bude skutečně 
vztahovat k notaci, antifona se objevuje již po r. 1100 v souvislosti se svátkem Narození Panny 
Marie, a to již po r. 1100 v prostředí jižního Německa či Rakouska (s. 33); na s. 44 – je nepřesná 
formulace, o jakou řeholi šlo; s. 45 – usuzovat na popularitu traktátu a jeho dopad na tehdejší 
společnost pouze na základě dochovaných rukopisů je ošemetné, i když je samozřejmě na první 
pohled znát nepoměr mezi tímto textem a předchozími. 

Jak jsem již konstatovala v úvodu, přes tyto formální nedostatky se jedná o původní 
práci, která vychází z primárního latinského textu. Práce má solidní základ, kladně hodnotím 
zejména přístup k prameni a snahu ukotvit text v širším kontextu.  

Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji mezi stupněm výborně a velmi dobře s tím, 
že o výsledné známce rozhodne obhajoba diplomové práce. Při obhajobě bych byla ráda, aby 
autorka práce podrobněji pojednala další cesty jejího výzkumu v souvislosti s touto 
problematikou a pokusila se o adekvátnější překlad pasáže, na kterou jsem upozornila výše. 

 

 

V Brně dne 28.8. 2017    Iva Adámková, PhD. 


