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Práce byla napsána s dobrou vůlí a patřičnou pílí. Je samozřejmě otázné, zda je
možné na 116 stranách podat byť i pouhý přehled husitské tradice, natož vypsat
její rozvoj v jednotlivém regionu (zejména v případě, jedná-li se o region, který
je pro ni ústřední).
Autor svoji práci rozdělil na 10 částí: vymezuje pojem tradice (jak jej chce užít),
popisuje husovskou tradici v jednotlivých epochách, zabývá se místy, spojenými
s pobytem M. Jana Husa, načrtává husovskou ikonografii, reflektuje tuto tradici
v hudba, popisuje různé oslavy, Husovy kaple, lípy, píše o soše MJH v Husinci a
končí dějinami modlitebny Církve bratrské, která je úzce spjata s Husovým
komplexem v Husinci.
Vzhledem k tomu, že cílem autora bylo podat přehled, nemohl jít do detailu. Ač
je autor zběhlý v husitologické literatuře, přece jen mu některé tituly, důležité
pro jeho téma, unikly. Mám např. na mysli sice marxistickou, nicméně zručně
napsanou práci prof. Františka Kavky (Husitská tradice 1952) či popularizační
studie Jiřího Kotyka.
Musím ocenit, že autor užívá skutečné rukopisné prameny, čímž jeho práce
nabývá originality. Dělení užitých pramenů a literatury na konci práce je
poněkud zavádějící a autor by měl na obhajobě vysvětlit, co a jak považuje za
pramen a co za sekundární literaturu.
Rád konstatuji, že jsem v práci nenašel žádné faktické chyby, kandidát pracuje
věcně a korektně. Bylo by snad vhodnější, kdyby se detailněji zaměřit na část
husovské tradice v jižních Čechách, mohl by dosáhnout více než pouhého (i
když korektního) přehledu.
Závěr: Jedná se o poctivou práci, které byla věnována náležitá pozornost.
Jedinou slabinou je jistá plošnost a schématičnost, což však bylo autorovým
deklarovaným cílem. Navrhuji, aby předložený text byl přijat jako magisterská
diplomová práce. Hodnocení výborně až velmi dobře, na základě obhajoby.
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