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Posudek oponentky bakalářské práce 
 

Juda Kaleta, Johanka z Krajku a Jednota bratrská, bakalářská práce, Pedagogická fakulta Univerzity 

Karlovy v Praze, 2017, 72 stran, přílohy: A. Zpráva jedné paní (edice starého tisku, s. 73-83), B. 

Rodokmeny (s. 84 – 89), C. Obrazová příloha (s. 90 – 102). 

 

Vedoucí práce: Mgr. Dušan Foltýn 

                              

Hodnotící kritéria                                                            

 splňuje splňuje 

z větší 

části 

splňuje 

z menší 

části 

nesplňuje 

Problematika a cíl práce jsou zformulovány a odpovídají 

zadání a názvu práce. 

 x   

Metody využité autorem jsou adekvátní vzhledem k cíli práce a 

tématu. 

x    

Autor se opírá o relevantní prameny a literaturu. x    

Struktura práce je vyvážená a logická. x    

Zpracování vykazuje rysy originality a vlastního přínosu. x    

Práce je prosta gramatických a stylistických chyb. x    

Práce je psána kultivovaným odborným jazykem za použití 

správné terminologie. 

x    

Autor správně cituje. x    

Autor nic podstatného neopomenul (obsah, úvod, závěr, seznam 

pramenů použité literatury, anotace v češtině a cizím jazyce, 

rozsah odpovídá zadání). 

x    
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Celkové hodnocení (slovně) 

 

Při čtení bakalářské práce Johanka z Krajku a Jednota bratrská se nelze ubránit dojmu, že jsme 

svědky soustředěného rozvíjení autorova historického talentu. Na poměrně malé ploše předkládá Juda Kaleta 

zdařilý příklad přezkoumání výsledků dosavadního bádání o známé osobnosti bratské historiografie, Johance 

Krajířové z Krajku. Zdatně přitom využívá nejen obeznámenost s příslušnými prameny nebo závěry z odborné 

literatury, ale také aplikaci pomocných věd historických. Pozornost zaslouží zejména uplatnění autorových 

edičních (viz Příloha A) a genealogických dovedností (viz Příloha B). Cíle práce, stejně jako autorovo kladení 

historických otázek jsou navzdory velmi osobnímu stylu i netradičnímu členění textu přiměřené možnostem, 

jejichž vyčerpání lze z hlediska dochování pramenného materiálu patrně vůbec očekávat.  

I přesto se však Judovi Kaletovi daří naplnit záměr své práce jen do značné míry, nikoli beze zbytku. 

Domnívám se, že příčinou může být autorova poněkud neúměrná snaha vyvarovat se „hříchu“ předchozích 

generací – totiž zveličování významu dotčené šlechtičny pro existenci Jednoty bratrské na přelomu 15. a 16. 

století či dokonce mytologizaci jejího faktograficky obtížně doložitelného příběhu (s. 12). Namísto pečlivého 

rozboru chybějících či dokonce chybných závěrů a interpretací však Juda Kaleta nabízí většinou jen strohá 

doplnění či stručné korektury, jež sice naznačují dobrou obeznámenost s prameny i starší literaturou, ale 

neposkytují obsáhlejší vysvětlení ani jasné argumentace opřené například o výklady širšího historického 

kontextu či dobových analogií. Jakkoli se může čtenář domnívat, že autor potřebný přehled má – soudě 

alespoň podle seznamu použité literatury – v textu práce jej bohužel výslovně nepředkládá.  

Patrně nejzřetelněji se projevuje tento nedostatek při interpretaci Viktorinova věnování překladu O 

modlitbě Páně od sv. Cypriána (s. 48 – 49). Přestože si je autor vědom svého prvenství při využití Viktorinova 

adresování spisu Johance z Krajku (s. 59), opírá o něj závěr, že zmíněná šlechtična uměla číst (s. 24), stejně 

jako hodnověrnost tradice, že byla ženou velmi zbožnou (s. 60, 93), nezabývá se širším kontextem vzniku a 

uplatnění překladu, smyslem připsání díla konkrétní adresátce ani charakterem vztahu Viktorina a Johanky. Ač 

na některé z těchto otázek nelze patrně odpovědi nalézt přímo v pramenech, lze o nich uvažovat v širších 

kulturně historických souvislostech, například v kontextu výzkumů raně novověkého písemnictví a čtenářství.  

V tomto ohledu se však již nejedná o výtky k předložené práci, ale spíše o možné náměty k jejímu 

dalšímu rozvinutí. Práci proto doporučuji k obhajobě a pevně doufám v pokračování nadějně započatého 

autorova bádání.  

 

 

V Praze dne 2. ledna 2017 

PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D., v. r. 


