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 Studentka Anna Šprynarová se rozhodla popsat pohanskou víru a rituály, pěstované 

obyvateli českých zemí v ranném středověku. Pustila se tak do nesnadného boje s nebohatou 

pramennou základnou, zastoupenou převážně kronikami a legendami místní provenience, která je 

na informace o pohanství značně skoupá. Autorka se rozhlédla po širším spektru pramenů a 

využila ty, které se sice primárně k českým zemím nevztahují, přesto jsou zcela patřičnými svědky 

pohanských zvyklostí pěstovaných u slovanských národů v ranném středověku ve střední a 

západní Evropě.  

Výběr tématu i volbu daných pramennů hodnotím jako výborné. V práci je využito dvou 

charakterově odlišných pramenných zdrojů. Na jedné straně stojí oficiální seznam církevních 

zákazů různých pohanských praktik (dále Indiculus), který autorka bod po bodu představila a 

vytvořila tak příjemný rámec pro sledovanou tématiku. Zároveň představila náhled církve na 

jednotlivé body, které jsou v ranně středověké společnosti označovány přídomkem „paganus“. 

Na straně druhé pak stojí soudobé prameny, které svědčí o tom, že Indiculus není pouze 

rétorické cvičení církevního vzdělance, ale že skutečně vypovídá o praktikách pohanského 

charakteru, naplňovaných v různých krajích obývaných Slovany. Autorka pak s touto základní 

průpravou přistupuje k pramenům ryze české provenience a snaží se dokreslit obraz pohanství 

v raném středověku v kultuře českých zemí.  

Způsob zpracování tohoto tématu bude již hodnocen méně nadšeně. Práce s literaturou a 

prameny vykazuje několik nedostatečných prvků, jako např. zcela chybějící citace editovaných 

pramenů, nebo chybějící časové zařazení jednotlivých pramenů (nemýlím-li se, o dataci klíčového 

textu Indiculu do období vlády Karla Velikého, se čtenář dozví nejdříve až z anglického resumé!). 

Nejsem zcela přesvědčena ani o tom, že autorka přejímala informace pramenů i sekundární 

literatury dostatečně kriticky či s pochopením kontextu (kněžská manželství, kritizovaná ve 

„vojtěšské“ legendistice, nejsou problémem tvrdošíjně zakořeněných pohanských zvyků ale 

neukotveného řádu  křesťanské církve samotné). Tento problém bude možná pramenit i z toho, 



že ačkoli autorka má základní ponětí o sekundární literatuře k tématu, rozhodně jí příliš 

nevyužívá. Za nepříliš šťastný bych označila i způsob, jakým je citováno z literatury a zejména 

z pramenů. Jednak se velmi často opakuje citace pramene v plném znění zároveň v textu i 

v poznámce pod čarou, jednak je mnohdy nejasné v samotném textu, zda autorka cituje pramen 

či sekundární literaturu, nebo zda informace z nich shrnuje vlastními slovy. Tento fakt jen 

napomáhá lehké nepřehlednosti textu a autořčina myšlenkového pochodu, který práce místy 

vykazuje.  

Druhé části práce, ve které se autorka soustředí na středověké písemné prameny české 

provenience, byla dle mého názoru věnována pozornost menší, než by si byla zasluhovala. 

Autorka se pokusila popsat jednotlivé pohanských praktiky, které nacházíme ve svědectví 

středověkých legend, Kosmovy kroniky a Homiliáře opatovického, provedla to však velmi 

stručně a bez jakéhokoli přesahu za sdělení pramene. Přitom právě zajímavý přínos práce mohlo 

znamenat např. typologické zařazení jednotlivých pohanských prvků, jejich důsledné srovnání 

s již zmíněným Indiculem a dalšími prameny (k čemuž dochází jen občas), nebo porovnání 

originální terminologie středověkých pramenů české provenience s výše zmíněnou terminologií 

Indiculu. Ani závěrečný souhrn legend (kap.3) nepřináší kýžený tématický přesah, což nevylepší 

ani ukvapený závěr.  

Je velkou škodou, že kvalitu práce posouvají ještě o stupeň níže formální nedostatky. Jako 

poučení pro budoucí práci bych zmínila následující: Názvy jednotlivých artikulů Indiculu nejsou 

přeloženy do češtiny, přitom se jedná o klíčové body práce, které nemusí být každému čtenáři 

srozumitelné. V citacích pramenů je uváděn na místě autora editor, což nenapomáhá orientaci 

čtenáře zejména proto, že většina citovaných pramenů má stejného editora (Emler). A byť 

nepatřím mezi ty, které by zapomenutá čárka ve větě odradila od dalšího čtení textu, musím 

vytknout velkou nedostatečnou právě pravopisu. Velké sousto pro trpělivost čtenáře jsou jistě 

hned 4 hrubky v příčestí minulém na jediné stránce v úvodní části práce (s.4).      

 Předem se omlouvám za svou pravděpodobnou nepřítomnost při obhajobě.  

Práci Anny Šprynarové navrhuji k obhajobě se známkou „dobře“.  

 

 

 

 

 

V Olomouci 12.1.2011      Kateřina Čadková 


