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10:00 Předsedkyně komise Prof. Gabrielová zahájila obhajobu, představila sebe a přítomné členy 

komise a přítomné oponenty. Přítomným pak představila studenta. 

1 O: 1 O Školitel doc. Eben seznámil přítomné stručně se svým hodnocením studentova studia a 

jeho disertační práce, které uvedl ve svém písemném vyjádření. 

1 O: 13 Student seznámil přítomné s tezemi své disertační práce. Sdělil zejména, jaká jsou 

východiska jeho práce, jak navazují na dosavadní diskurs a v čem spočívá hlavní přínos práce. 

Kromě studia dosud nereflektovaného pramenného materiálu se jedná především o zavedení nové 

terminologie pro označování rozdílných typů písňových skladeb, identifikace provenience 

některých pramenů (univerzitní, augustiniánské) 

10:23 Oponentka Prof. Groote seznámila přítomné s hlavními body svého posudku a se závěrem, 

že doporučuje předloženou disertační práci k obhajobě. 



10:30 Oponent dr. Soukup seznámil přítomné s hlavními body svého posudku a se závěrem, že 

doporučuje předloženou disertační práci k obhajobě. Položil studentovi otázky ohledně vztahu 

augustiniánů-kanovníků k univerzitě, k utrakvistické tradici cantiones a otázce kontinuity. 

10:43 Student reagoval na vyjádření školitele, kterému poděkoval za vedení a kladné hodnocení. 

10:44 Student reagoval na posudky oponentů a jejich položené otázky. Student objasňuje, proč 

rukopisy přiřazuje k augustiniánské tradici. Vyjadřuje se k Jeruzalémské koleji, objasňuje, z jaké 

literatury vycházel. K problematice kontinuity cantiones sděluje, co jej vedlo ke konstruování 

předloženého obrazu. 

10:52 Prof. Groote se ptá, se kterými fenomény by bylo možno studované cantiones a jejich 

tradici srovnat. Student odpovídá a předkládá témata k možnému dalšímu studiu. Školitel dodává, 

že student pojednává také některé nejstarší známé verze písní, student uvádí příklad. 

1O:56 Předsedkyně komise zahájila diskusi. 

V následné diskusi vystoupil: 

Prof. Kligle se vyjadřuje k problematice řádů a jejich hudebního repertoáru, dotazuje se na 

augustiniány. Student uvádí příklad vztahu mezi klášterem v Roudnici, univerzitou a pražským 

dvorem. 

Prof. Eben zdůrazňuje silnou pozici roudnického kláštera v českém prostředí. Dr. Soukup 

doplňuje. 

Prof. Eben se ptá na vymizení jedné větve tradice cantiones z utrakvistického prostředí. Student 

odpovídá, že to souvisí s odchodem cizích studentů a učitelů z pražské univerzity. 

Prof. Groote se ptá, zda je možné vysledovat preference určitého druhu na základě literární 

formy. Student se vyjadřuje, že lze sledovat menší preferenci mariánského kultu v utrakvistické 

církvi, Rečkovu kolej považuje za velmi tradicionalistickou Prof. Soukup reaguje, jak lze 

interpretovat statuta Rečkovy koleje. Prof. Kligle doplňuje. Student objasňuje, že pro něj bylo 

zásadní srovnávat statuta s katalogy knih. 

11: 1 O Předsedkyně komise ukončila samotnou obhajobu a komise zahájila neveřejné zasedání o 

klasifikaci obhajoby djsertační práce. 

Předsedkyně komise seznámila studenta a přítomné s výsledkem obhajoby:  



Obhajoba disertační práce byla klasifikována 

prospěl. 
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