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Celkové hodnocení (slovně)

     Juda Kaleta si vybral téma, které mu je osobně blízké. Předmětem jeho zájmu se stala postava 
podporovatelky a členky Jednoty bratrské Johanky z Krajku, ženy, kterou jeden z odpůrců bratří
nenávistně označil za „babu“ odpovědnou za rozšíření „pikartů“ v Čechách.

     Jádrem Kaletovy studie jsou dva textové bloky, z nichž první (Šlechtična) je věnován Johančině 
biografii, tedy převážně její vcelku běžné společenské roli jako vysoce postavené příslušnice dobové
stavovské společnosti. Druhý textový blok (Sestra) se zaměřuje na její specifickou roli jako
členky církevního společenství, zejména s důrazem na problematiku Johančiny osobní zbožnosti.
Klíčový význam pro její pochopení má unikátní Johančino osobní Vyznání víry, které je známo
z rukopisného kodexu uloženého zřejmě v současnosti na ruském území (edice Antonín Frinta,
1928). Lze jen vyslovit politování, že se Kaletovi nepodařilo navázat kontakt s ruskými orgány, aby 
mohl Vyznání zkoumat z originálního rukopisného textu. Schopnost pracovat s obdobnými prameny
Kaleta prokázal zpracováním edice traktátu Zpráva jedné paní, jak by člověk věrný, pracující již 
k smrti a v jaké naději umříti měl, který byl podle některých indicií určen snad právě pro Johanku 
z Krajku. Za zmínku stojí rovněž rodokmeny, doplněné poznámkovým aparátem, v nichž se autor 
snaží ukázat zastoupení jednotlivých církevních denominací mezi příbuznými Johanky z Krajku.
Práci doplňuje vhodně vybraná, rozsahem uměřená obrazová příloha.

Na závěr si dovoluji mírně polemizovat s autorovým zřejmě až přehnaně opatrným tvrzením, že 
Johanka z Krajku byla „průměrnou šlechtičnou doby jagellonské“. Ačkoliv samozřejmě nemohla 
jako žena vystoupit ze společenské role předurčené dobovým kontextem, i samotná Kaletova studie 
přinejmenším naznačuje, že šlo o osobnost ovlivňující dění své doby značně „nadprůměrně“. 

     Studie Judy Kalety je – i s přihlédnutím k tomu, že jde o práci bakalářskou – překvapivě vyzrálá. 
Týká se to jak metodologického přístupu a přehledu o pramenech a odborné literatuře, tak schopností 
formulačních a stylistických. Velmi rád proto předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.
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