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Předložená bakalářská diplomová práce se zabývá přežíváním 

pohanských zvyklostí v českém křesťanském středověkém 

prostředí. 

Volbou tématu se Anna Šprynarová dostala do oblasti, která 

sice již byla předmětem badatelského zájmu, nicméně ucelená a 

vynikající práce Zíbrtova postavená na detailní konfrontaci 

pramenů je více než sto let stará. Nověji se detailně a 

seriózně těmito záležitostmi zabýval jen Dušan Třeštík a pak 

už následuje jen řada drobných a roztříštěných zmínek dalších 

autorů. Autorka se tedy zaměřila na shrnutí dosavadních 

poznatků a rozhodla se zvolit jako výchozí a konfrontační bod 

Indiculus superstitionum et paganiarum tak, jak tento pramen 

(částečně) vydal Čeněk Zíbrt. „1,5“ 

Práci s prameny a literaturou hodnotím s rozpaky. Autorka 

pečlivě využila každý z bodů „Seznamu“, pokusila se vysvětlit 

jeho význam a současně se nespokojit se Zíbrtovými závěry, 

nicméně činila tak poměrně mechanicky. Některé pasáže byly 

práce patrně dokončovány v chvatu a je to na nich vidět. 

Chvályhodná je jistě snaha „kontrolovat“ Zíbrta doklady přímo 

z pramenů. Cestu ad fontes však ne vždy autorka využila 

k pokusu o vlastní interpretaci. Za vhodné považuji doplnění o 

prameny sice nikoliv české, ale „analogické“ provenience, 
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zabývající se např. Polabskými Slovany. Tuto analogii a hlavně 

o dost delší (a tedy daleko více dokumentované) přetrvávání 

pohanství u tehdejších slovanských sousedů nevyužila Anna 

Šprynarová dostatečně – podobně jako analogii baltskou. Opět 

to přičítám chvatu při dokončování práce, jehož jsem byl 

svědkem. „2,5“ 

Z hlediska formálního – výhrady mám k chybám, jimž se tato 

práce nevyhnula. Navíc parafráze pramenů v textu doprovázené 

přesnou citací v poznámce pod čarou považuji za zbytečné. Na 

druhou stranu je třeba zmínit dobře napsané anglické summary 

práce. Nepovažuji tento klad práce za drobnost – zvláště po 

zkušenostech s otřesnými pokusy, jimiž býváme konfrontováni, 

které se nadto dostávají do knihoven. „2,5“ 

Autorčina argumentace je sice systematická, ale občas 

těžkopádná a neinvenční. Práce hleděla dospět zpět k pramenům, 

ale dle mého soudu ustrnula v polovině cesty „2,5“.   

K debatě v průběhu obhajoby se nabízí klíčová otázka celé 

práce – totiž - jaké jsou vlastně možnosti studovat české 

středověké pohanství (prosím autorku, aby se nepokoušela o 

analogii se současným atheismem), které je tak fragmentárně 

doložené a nakolik jsou použitelné analogie Polabské?  

Práci navrhuji hodnotit jako velmi dobrou až dobrou ovšem 

s přihlédnutím k průběhu obhajoby. 

Ve Wassenaaru, dne 15. ledna 2011 

 

Jan Stejskal  

 


