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Vnitřní život raně novověké řeholní instituce nepatří k často voleným tématům bakalářských
prací vznikajících v současné době. Již proto lze ocenit příspěvek P. Waltera, který se odvážně
pustil do studia nevydaných pramenů a navíc se zaměřil na konvent ženský, kde bývají prameny
značně roztříštěné a hůře dochované než u klášterů mužských. Cíleně se přitom zaměřil spíše na
otázky duchovní a sociální než na dosud většinou zpracovávanou problematiku hospodářskou či
uměleckohistorickou. Otázkou je, nakolik se toto náročné zadání podařilo naplnit.
Práce je zpracována spíše na průměrné jazykové a stylistické úrovni a bohužel tu najdeme řadu
překlepů i jazykových chyb.1 Část zvláštností textu je dána autorovým stylem, s nímž by bylo možno
polemizovat (např. psaní Katolická církev, Kazatelský řád, ale bohužel ne jednotně), část je ale vyloženě
chybná.2 Je také otázka, jak uvádět německá ženská příjmení, zda Schlieslin, jak má autor, nebo Schliesl,
nebo snad Schlieslová. Je patrné, že textu schází dostatečně pečlivá poslední redakce.3 Text na některých
stranách obsahuje nadbytečné čárky, tečky, věty začínající malým písmenem či nevhodně užitou kurzívu.
Řadu drobných nedostatků lze vytknout bohužel i poznámkovému aparátu.4

Odhlédneme-li od formálních prohřešků, můžeme konstatovat, že text je celkem vyváženě
a logicky strukturován. P. Walter se většinou vyhnul též opakování informací, což jinak patří
k častým nešvarům bakalářských prací.5 Po podrobném přehledu literatury a pramenů následují
obecné poznámky o řádu sv. Dominika a jeho ženské větvi. Poté se autor se svým výkladem
přesouvá do českých zemí, značnou pozornost pak věnuje středověkým dějinám staroměstského
konventu dominikánek. Těžiště práce tvoří část kapitoly 4 a kapitola 5.
Úvod zdařile vymezuje otázky zejména po vnitřním životě konventu sv. Anny a sv.
Vavřince na Starém Městě pražském a naznačuje i otázky po jeho významu v organismu
pražských měst, který se zdá být značný (zde ale výzkum zůstal jen v počátcích). Autor také
srozumitelně vysvětluje časovou hranici výzkumu danou zhruba rokem 1700. Ačkoli P. Walter
poznamenává, že chce postupovat „v souladu s trendy aktuálního monasteriologického bádání“,
chybí práci metodické zakotvení.6
Tento nedostatek vyvažuje práce s nevydanými prameny, přičemž, a to je třeba zdůraznit,
autor rozšířil dosud známou pramennou základnu, byť i zde mohl jen sbírat střípky informací, jež
je obtížné propojovat a rekonstruovat. Autor sice připomíná, že při přepisu pramenů užívá
transliteraci, měl by ale odkázat na některé práce věnované edičním zásadám. P. Walter v úvodu
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Tak již v názvu práce, kde chybí tečka za „16“; v angličtině je konvent „překřtěn“ na „of St. Ana“, nikoli „Ann“;
v abstraktu: doporučuji psát „Bohemian Lands“, nikoli „Czech Lands“ atd.
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S. 19 – „složených s hymnů“, s. 24 – „odpustky pro ty kdo by přispěly“, s. 26 – není Jablonné pod Ještědí, ale „v
Podještědí“, s. 51 – „rychlím tempem“ atd.; jazykové neobratnosti, jako „obliba o vstup do [...] řádu“) ap.
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S. 8 – v jedné větě se dvakrát objevuje údaj, že v Pražské křižovatce byly ostatky Václava Havla vystaveny
v prosinci 2011.
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Nacházíme tu překlepy, ne zcela jednotný systém zkrácených citací; autoři prací jsou někdy uváděni celým
křestním jménem, jindy jen iniciálou, nejednotně je uváděno stránkování, některé poznámky nejsou ukončeny
tečkou, místy vládne zmatek v interpunkčních znaméncích, na s. 15 dokonce text poznámky 35 úplně vypadl.
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S výjimkou např. údajů o první komunitě dominikánek v Prouille na s. 17 a s. 31 nebo o sestře Eleonoře
z Hebersteinu na s. 13 a 55.
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Uvítal bych tu alespoň reflexi modernější literatury věnované řeholním řádům, jejich vzdělání, sociálním
kontaktům, jako texty V. Čapské, H. Kuchařové, K. Valentové, nemluvě o literatuře zahraniční, kde by bylo třeba
zmínit aspoň přehledové práce M. Heimbuchera nebo F. Jürgensmeiera a R. E. Schwerdtfeger, případně takřka
klasickou práci W. A. Hinnebusche věnovanou přímo dominikánům.
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vymezuje též některé termíny (užívá správně pojmů „konvent“ a „mnišky“, možná by však tento
úzus mohl ještě lépe zdůvodnit).
Pozitivně vnímám přehled literatury a pramenů; vzhledem k rozsahu této pasáže bych
navrhoval rozdělit ji na pododdíl věnovaný literatuře a pramenům. Autor shromáždil všechny
dostupné, česky i německy psané práce o konventu sv. Anny, včetně prací historiků umění, a
pokusil se reflektovat jejich přínos pro zpracování dějin staroměstských dominikánek i jejich
způsob práce s prameny a informacemi. P. Walter hodnotí apologetickou tendenci některých
prací (zejména pochopitelně katolických kněží) a odhaluje rovněž opakování některých klišé, jež
ovlivňují dějiny kláštera, aniž by byla založena na věrohodných pramenech, včetně zprávy o „tetě
Jana Žižky“, která měla žít v klášteře ve dvacátých letech 15. století, a tím přispět k jeho
zachránění před husity. Od V. V. Tomka nelze očekávat, že by se konventu věnoval
systematičtěji (s. 11–12). Někdy je Walterova charakteristika prostudovaných prací až příliš
podrobná, takže při hodnocení těchto prací přechází spíše v jejich převyprávění, čímž poněkud
předbíhá vlastní výklad. Bylo by možné připojit ještě zhodnocení místa konventu u sv. Anny
v práci J. Macka či Z. Wintera.7
Autor dále popisuje složení pozůstalosti svatoanenského konventu zejména ve fondu
Archivy zrušených klášterů: jednak listiny, přístupné již na www.monasterium.net, jednak dosud
nezpracované písemnosti k ranému novověku. P. Walter také naznačuje možnosti dalšího
výzkumu v Archivu pražského arcibiskupství, Archivu hlavního města Prahy i v knihovnách, kde
lze počítat např. s tištěnými kázáními věnovanými svatoanenskému klášteru.
Následuje přehled vývoje dominikánského řádu, podaný čtivě a přehledně, byť možná pro
účely této práce příliš podrobně; pokládám za zbytečné vysvětlení pojmu „opat“ pro cisterciácký
řád (s. 16). Oceňuji zde autorův pokus dominikány začlenit i do kontextu ostatního řeholního
života (s. 17, s. 18 a další). Byl bych opatrný se zdůvodněním nižšího počtu řeholníků u
dominikánů jejich pastorační činností – jistě tady byly důvody komplexnější. Vzhledem k počtů
řeholníků v jednotlivých domech lze tyto otázky jen obtížně paušalizovat. Jinak bych nakládal
s informacemi z ústních zdrojů.8 Autor zdůrazňuje i některá specifika dominikánské zbožnosti a
ikonografie. Bylo by zajímavé uvést, jak se projevuje konkrétně na budovách svatoanenského
konventu, byť značně přeměněných od dob, kdy tam mnišky sídlily.
Autor následně podává ucelený přehled dominikánských konventů v českých zemích. P. Walter tu
prokazuje schopnost kriticky srovnávat různé zdroje informací.9 Zajímavý je hlavně přehled zakladatelů
jednotlivých konventů (včetně příslušníků nejvyšších společenských vrstev) a patrocinií jejich kostelů.
Jinak autor pro středověké dějiny dominikánů uvádí zbytečné podrobnosti např. o inkviziční činnosti
dominikánů.

Větší pozornost by měl P. Walter naopak věnovat raně novověkému vývoji dominikánů
v českých zemích a např. také provinční organizaci: hovoří sice o dominikánské české provincii,
nezmiňuje ale její složitý vývoj a souvislosti s provincií polskou či (alespoň stručně) přítomnost
dominikánů ve vedlejších zemí České koruny, necituje literaturu k josefínskému rušení klášterů
v českých zemích atd. Za nadbytečnou pokládám pasáž o „rodině kazatelského řádu v ČR“, která
nemá paralelu v autorově výkladu o dominikánkách v raném novověku.
V pasážích o ženské větvi dominikánského řádu autor výstižně charakterizuje její
specifika a připomíná i odpor mužských superiorů dominikánů sestry přibírat do své péče, známý
i u jiných řádů. Poněkud matoucí je výklad o každodennosti dominikánských mnišek, který jako
by hovořil obecně o ženské větvi, nicméně vychází hlavně ze starší monografie Klutschakovy,
věnované konventu sv. Anny (pracoval autor přímo s řádovými statuty?). Zajímavá je úvaha o
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Nepřesná je tu formulace, že „konvent mnišek kazatelského řádu ... sídlil v Anenské ulici“ (s. 11; areál se rozkládá
na mnohem širší ploše).
8
Např. ohledně celebrování mší vícero kněžími na s. 17; podobně o podílu laiček na péči o světské záležitosti
konventů na s. 33.
9
Vychází tu především z literatury, některé údaje by bylo jistě třeba ověřit v pramenech; u Sezimova Ústí [s. 22] by
jistě nebyl problém zjistit, kdo byli v době založení majitelé samotného města; seznam má i určité nejednotnosti,
když autor zmiňuje soupis českých dominikánských konventů r. 1308, jistě by měl specifikovat, odkud pochází.
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správě světských záležitostí klauzurovaných jeptišek, o niž se na základě zatím známých zlomků
pramenů patrně dělily konvršky a světští (za své služby placení) úředníci.
Přehledu o středověkých dějinách kláštera sv. Anny lze vytknout kromě přílišné
podrobnosti opírání se spíše o sekundární literaturu a narativní prameny (Hájkovu Kroniku
českou, která historický diskurs o anenském konventu výrazně ovlivnila), i když i zde autor
prokazuje schopnosti kritiky. Autor tu sice reflektuje zájem o dějiny vlastního konventu,
doložitelný prameny pro 18. století, nezamýšlí se ale nad důvody přesunu svatoanenského
kláštera z Újezda na Malou Stranu. Potom shrnuje ekonomický vývoj kláštera a kusé údaje o jeho
osazenstvu. Ohledně husitského období a funkce anenského konventu jako „internačního tábora“
pro řeholnice v Praze práce nemohla přinést oproti starší literatuře mnoho nových informací.
Zajímavá by byla otázka reversu, že mnišky od sv. Anny souhlasí se stavovským odbojem roku
1547, již se ovšem opět zatím nepodařilo v pramenech prověřit. Naopak se P. Walterovi podařilo
doplnit dosud známé informace o vývoji konventu sv. Anny za třicetileté války, kdy se
dominikánky finančně podílely i na vydržování vojenských regimentů a udržovaly mj. i poměrně
intenzivní styky s panovnickým dvorem (císařovnou Eleonorou): ukazují značný společenský
význam a prestiž kláštera, jenž však bude třeba ještě důsledněji zhodnotit. Autor předpokládá
určité ekonomické oslabení konventu v 1. polovině 17. století, i když neshrnuje celkové jeho
příjmy, spíše jen popisuje na základě izolovaných dokumentů příjmy z konkrétních lokalit. Stálo
by za to vytvořit alespoň mapku, která by zachytila základní statky a příjmy konventu.
Za největší přínos práce pokládám soustředění na otázky týkající se vnitřního života
konventu, počínaje jeho duchovní správou, byť také zde vzhledem k nedostatku pramenů zůstává
řada otázek nedořešena. Zajímavý je též rozbor protokolů o volbách představených, dochovaných
částečně v němčině, částečně v češtině, což dokládá – spolu s profesními lístky – že komunita
byla dvojjazyčná. P. Walter se též pokouší doplnit seznam známých představených konventu.
Dále rozebírá obřady spojené se vstupem do komunity. Pozoruhodný je dokument sepisující řadu
předmětů, které má mít ve vybavení adeptka řeholního života u sv. Anny. Dokument se zmiňuje i
o peněžitých darech, které má kandidátka poskytnout členkám komunity, což je v jasném rozporu
se slibem řeholní chudoby. Některé prameny naznačují i zajímavé individuální případy vstupu do
kláštera. Dochovala se dokonce synopse hry o Máří Magdaléně, která se patrně hrála přímo
v konventu, údaje o lázeňských cestách jeptišek či o úmrtí v konventu a pohřebních obřadech
s konventem sv. Anny spojených, kde autor pracuje zejména s účetními prameny za pohřební
obřady. Větší pozornost by si zasloužilo klášterní nekrologium zachycující zdejší sestry v době
16. až 18. století. Působení konventu sv. Anny pak částečně naznačuje pasáž o jeho vztahu ke
kostelu sv. Linharta a bratrstvu pražských Francouzů zasvěcenému sv. Ludvíkovi, kde autor
dovedně propojuje nové poznatky ze sekulární literatury s prameny, které sám objevil.
Závěr práce shrnuje přehledně výsledky, k nimž P. Walter došel. Oceňuji, že autor si je
vědom dalších možností výzkumu, které (zatím) nemohl naplnit (např. posun výzkumu do 18.
století; tematika zrušení kláštera; zpracování sociálního složení konventu, jeho působení na
staroměstskou společnost atd.).
V přehledu pramenů a literatury jsou kroniky Vavřince z Březové a Václava Hájka
z Libočan, stejně jako řádová statuta, zařazeny nesprávně do literatury. Velmi oceňuji bohaté a
pečlivě zpracované přílohy práce, jež dokazují intenzivní práci s nevydanými prameny.
V seznamu převorek by mělo být zdůvodněno, proč začíná právě roku 1541. Poměrně kvalitní
jsou i přepisy pramenů, jež P. Walter podává, přesnější by ale měly být popisky u fotografií.
Na textu P. Waltera oceňuji zejména práci s nevydanými, paleograficky často obtížnými
prameny psanými německy, latinsky i česky a ochotu věnovat se s pochopením problémům
vnitřního života řeholní komunity. Vzhledem k nedostatkům ve formální stránce práce však
navrhuji její hodnocení podle průběhu obhajoby známkou nanejvýš velmi dobře.
V Praze, 4. září 2012

PHDR. JAN ZDICHYNEC, PHD.

