
Bc. Vojtěch Pekárik, Husovská tradice v Jižních Čechách, Diplomová práce, Katedra 

historické teologie a církevních dějin HTF UK, Praha 2018, s. 116.      

      Původním cílem diplomové práce Bc. V. Pekárika bylo mapování husovské tradice na 

Prachaticku a Husinecku. Tématický záběr práce rozšířil na část jihu Čech. Nejpodstatněji se 

ve své práci soustřeďuje na města Husinec a Prachatice, spjatá s Husem.  

    Diplomová práce je budována zprvu na chronologickém členění. V této části práce si autor 

vymezil nejprve pojem tradice. Pak se věnuje Husovské tradici v českých dějinách: 1. Doba 

předbělohorská; 2. Doba pobělohorská; 3. Doba českého obrozenectví; 4. Doba první 

republiky; 5. Protektorát Čechy a Morava; 6. Doba socialismu; 7. Současnost.  

     V dalších částech práce se její autor nejprve zaměřil na zachycení a popis míst tradičně 

spjatých s Husovým pobytem: 1. Rodný dům v Husinci; 2. Literátská škola v Prachaticích; 3. 

Kostel sv. Jakuba Většího v Prachaticích; 4. Husova skála v Husinci; 5. Kozí Hrádek. Čtvrtou 

část práce věnuje Husově ikonografii, pátou husovské tradici v hudbě. Šestá část je věnována 

vývoji tradice Husových oslav. Části 7-8. zpřehledňují Husovy kaple, lípy a sochu v Husinci a 

jeho okolí. Závěrečná část práce je o modlitebně Církve Bratrské v Husinci. 

          Práce využila historických pramenů (kroniky farního úřadu Prachatice a Husince i 

archivní svazky SOA v Prachaticích), jež měly být uvedeny v seznamu užité literatury, dále 

legendy a pověsti - součásti archivních sbírek, či texty historiků, kteří se tématu věnovali a 

věnují badatelsky a publikačně.  

    Autor vnímá právem husovskou tradici v Jižních Čechách jako historicky neukončenou, dál 

se rozvíjející. Svou práci vybavil seznamem zkratek i textově kritickým aparátem, jemuž 

mohl někde věnovat více pozornosti. I přes upozornění pracoval s Wikipedií a odkazoval ji (s. 

11). U opakovaných citací téhož pramene mohl údaje o citovaném prameni sjednotit (např. s. 

16-17, cit. 20, 24). Odkazy z periodik v některých případech mohly být důkladnější (např. s. 

24, cit. 46). K práci přiřadil chronologický přehled známých osobností při Husových oslavách 

v Husinci i cizojazyčné resumé. Po zvážení jejích kladů a nedostatků ji doporučuji k obhajobě 

a hodnotím stupněm výborně (1).  
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