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Kandidát si vybral pro svoji bakalářskou rozpravu poměrně složité téma, 
jehož reálie jsou sice velmi dobře známé, avšak interpretace je velmi konfesně 
zatížena. Autor je pravoslavný kněz, píše z pravoslavného pohledu, avšak drží se 
dobré kritické literatury a tomu také odpovídá výsledek. 

Velmi si vážím toho, že práce není pouze historická, ale že rozhodující je 
hledisko teologické. Na velmi úsporné ploše se v úvodní kapitolce zabývá 
nejprve fenoménem jednoty církve. Samozřejmě může tak učinit pouze 
v náznaku, nicméně drží se velmi kvalitní literatury a pramenů (Pelikán, Jedin, 
Keily). 

V~lké schisma nelze popisovat bez vzhledu do vztahu duchovní a světské 
moci ňa Západě i na Východě. Proto se stručně dotýká i tohoto tématu, opět na 
základě dobré literatury (Russey, Franzen). 

Kandidát si je dobře vědom, že schisma z roku 1054 je výsledkem dlouhého 
procesu, proto uvádí dvě velká schismata předchozí epochy (9.-11. století): 
schisma Fotiovské a Sergijské, přičemž první je pro další vývoj důležitější. 

Vlastní téma je zpracováno ve čtvrté kapitole. Vážnou překážkou pro 
dobrou relevantní interpretaci je konfesní zaujatost prakticky veškeré dosavadní 
literatury, věnované tomuto tématu. Beránek vzal za základ pro své podání snad 
doposud nejlepší práci o roce 1054, kterou napsal již v roce 1955 Steven 
Runciman. Tato krátká studie, která nebyla přeložena do češtiny, zůstává stále 
prací standardnÍ. Podle Runcimana podává události a paralelně uvádí základní 
pohledy jednotlivých konfesně vyhraněných autorů (Aleš, Beck). 

Od bakalářské práce se očekává schopnost orientace v literatuře a její 
vytěženÍ. To se kandidátovi nesporně podařilo, pracuje s literaturou v několika 
světových jazycích. Žádné věcné ani faktografické chyby jsem zde nenašel. 
Citace jsou provedeny dobře podle normy. 

, Samozřejmě je to velké téma, které by si zasloužilo v češtině velkou a 
důkladnou doktorskou rozpravu. V rámci bakalářské práce kandidát udělal, co 
mohl. 

Závěr - jak již vyplývá z předchozího textu, hodnotím práci velmi kladně, 
je zpracováno pečlivě. Navrhuji, aby byla hodnocena známkou "výb ě". 

V Praze, dne 27. srpna 2010 ~?{ 


