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Hodnocená bakalářská práce se tematicky zaměřuje na postavu a dílo významného řeckého 

teologa a intelektuála Barlaama z Kalábrie, který se v první polovině 14. století intenzivně 

zapojil do jednání mezi latinskou a řeckou církví a představuje pozoruhodný příklad myslitele 

schopného propojit kontroverze obou pólů křesťanského myšlení. Autor na příkladu jeho života 

a rozboru jeho díla prezentuje hlavní sporné roviny latinsko-řeckého střetávání a snaží se je 

zařadit do dobového intelektuálního i politicko-společenského kontextu.  

Na začátku svého hodnocení musím zdůraznit, že Třískův text v mnoha ohledech překonává 

standardní požadavky, kladené na bakalářskou práci. Autor díky svým jazykovým schopnostem 

mohl nejen využít rozsáhlou zahraniční literaturu, zachycující zejména italský a francouzský 

historicko-teologický diskurz, ale především přistoupil k rozboru a srovnání Barlaamových 

řeckých děl, což práci propůjčilo nadstandardní vhled do hlavních kontroverzí jeho myšlení. 

Zejména ve 4. kapitole autor přistupuje k detailnímu obsahovému výkladu B. spisů, které se 

týkají nejdůležitějších sporných bodů, jež věroučně rozdělovaly západní a východní 

křesťanstvo, což z práce činí příkladovou sondu komplikovaných vztahů obou celků. 

Na druhou stranu právě rozsah zpracovávané problematiky a snaha o komplexní uchopení B. 

myšlení v dobovém kontextu kladly před autora nároky, s nimiž se ne v úplnosti vypořádal. 

V práci je evidentní primární zaměření na co nejúplnější obsahový výklad jednotlivých B. děl, 

na druhou stranu jejich analýza a zhodnocení v širším vidění problematiky by mohly být 

prohloubeny. Třískovi nelze upřít úsilí o pochopení B. motivací a dokáže jeho myšlenky mezi 

sebou navzájem či s jinými řeckými mysliteli komparovat, většinou ale zůstává „jen“ u 

převyprávění obsahu díla. Tato moje připomínka je však myšlena spíše jako perspektiva další 

možné precizace textu, než jako zásadní výtka – stále nelze zapomínat na fakt, že se jedná o 

práci bakalářskou. 

Další moje kritická poznámka směřuje k formálním náležitostem. Autor sice v průběhu 

dokončování textu odstranil podstatnou část jazykových, stylistických či bibliografických 

pochybení, přesto jich v práci stále mnoho zůstalo. Ať už se jedná o psaní velkých písmen, 

interpunkce, scházejících či přebývajících slov či různých vyšinutí z větné vazby – ještě jedna 



důkladná technická redakce by bakalářské práci jistě neuškodila. Bohužel se jedná o neduh 

mnoha závěrečných prací a ani kolega Tříska není v tomto případě výjimkou. 

Po celkovém zhodnocení pozitiv i slabin hodnoceného textu se jednoznačně kloním 

k doporučení práce k obhajobě a navzdory výše zmíněným výtkám se v případě přesvědčivé 

obhajoby nebráním hodnocení výborně. 
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