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Předložená práce splňuje nároky kladené na magisterskou práci. Studentka zde představuje 

nové výsledky samostatného výzkumu, dokazuje, že je schopná pracovat s primárními i 

sekundárními zdroji, formulovat teze, argumentovat a především samostatně přemýšlet.  

 Téma práce byl krátký textík na téma vlastnictví opsaný v jednom rukopise původně 

z augustiniánské kanonie v Roudnici nad Labem. Při zadávání jsem předpokládala, že studentka 

text transkribuje, poté určí jeho zdroje, předloží edici, překlad a analýzu. Studentčin samostatný 

výzkum ale ukázal, že text je součástí velmi komplexní tradice, a že existuje řada dalších opisů 

tohoto textu a mnoho dalších textů, které jsou s ním velmi úzce propojeny. Studentka se situace 

nezalekla a všem nalezeným rukopisům se podrobně věnovala. Výsledkem je komplexní edice 

doprovozená překladem, dále edice dalšího, částečně shodného textu, a analýza, která poukazuje 

na další texty, témata a problémy, kterými se bude třeba v budoucím bádání zabývat. Práce tak 

dalece překročila očekávání nejen svou náročností, ale také svým přínosem. 

 Úvodní část podává přehled vztahu k vlastnictví ve středověku a přehled o augustiniánech 

kanovnících. Jistě je zde opomenuta řada relevantních zdrojů, ale jako základní přehled tato 

kapitolka podle mého názoru funguje.  

Druhá část se věnuje samotným rukopisům. Po ne zcela přehledném pojednání o jejich 

vztahu následuje podrobný popis jednotlivých dochovaných exemplářů. Zde je studentka často 

odkázaná na katalogy, ale např. mnichovské rukopisy prostudovala sama díky krátkému 

badatelskému pobytu. Tato kapitolka přináší mnohé informace, ne všechny jsou ale přímo 

relevantní pro tuto práci a mnohé z nich jsou snadno dostupné jinde. Tuto část bych zkrátila a 

pečlivěji soustředila na přínosné aspekty.  

Třetí část se zabývá spojitostí našeho textu s Jindřichem z Hassie a jde o část 

nejoriginálnější a nejpřínosnější. Přestože výsledkem je, spíše než jednoduchý závěr, především 

řada nových otázek, jsou to otázky poučené a budoucím bádáním zřejmě zodpověditelné. 

Čtvrtá část představuje edici textu. Studentka důsledně eviduje rukopisné varianty jiných 

exemplářů a úspěšně dohledává zdroje díla, kterých je velmi mnoho. 

V páté části studentka představuje český překlad. Nazývá jej „volným“ překladem, přitom 

je někdy naopak až příliš doslovný. Překlad má jistě nedostatky, ale text představuje náležitě. 

Šestá část obsahuje původně neplánovanou edici paralelního textu. Ta je pojata diferenčně 

– zdůrazněny jsou především pasáže, které se nevyskytují v předchozí verzi.  

Závěr přehledně shrnuje hlavní přínosy práce. Bohužel je ve světle již dosažených 

výsledků bádání velmi pravděpodobné, že nějaké rukopisy a paralelní texty ještě mohou být 

v budoucnu objeveny. Studentka si je ovšem tohoto problému vědoma a přesto se chystá ve 

výzkumu pokračovat. 

Práce také vykazuje velkou řadu znaků dokončování na poslední chvíli, je zde mnoho 

překlepů a gramatických prohřešků, které zde ovšem nemá smysl vypisovat.  

 



Předloženou práci doporučuji k obhajobě. Navzdory výše zmíněným výtkám a především 

s ohledem na obtížnost tématu, samostatnou práci a velký pokrok, jaký studentka udělala, 

navrhuji hodnocení výborně. 
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