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Dina PODZIMKOVÁ, Michal Polák, kališnický mučedník doby jagellonské. Praha, 

Pedagogická  fakulta, 2010. Stran 105. 

 

Téma zvolené Dinou Podzimkovou je nepochybně náročné – postačí uvědomit si stále ještě 

zaostávající stav studií o české době jagellonské. Ještě větší problémy působí samotný „hlavní 

hrdina“, v jehož případě lze stěží počítat s příliš výrazným rozšířením údajů pramenné 

základny. Za této situace nepřekvapuje, že autorka nezajímá přednostně život dosti záhadného 

kněze polského původu, ale spíše jeho život druhý.   

Nevyčítám autorce tuto skutečnost – domnívám se jen, že pokus o heuristické uchopení 

vyprávěcích pramenů a odborné literatury k tématu mohl být proveden důsledněji. Nebylo by 

ke škodě věci prověření autentického znění jednotlivých verzí SLČ, jen hypoteticky by bylo 

možno uvažovat o hledání nějaké dílčí stopy po Michalovi v staroměstských úředních knihách. 

Spíše bylo možno aspoň pro jistotu nahlédnout např. do Beckovského Poselkyně (kopíruje se 

zde jen Hájkův text?), zcela určitě by pak nebylo od věci vzít v potaz nepočetné syntézy 

českých církevních dějin (Frind, Hrejsa aj.) v zájmu sledování proměn kontroverzních 

pohledů na Michala Poláka. Stojí za úvahu, zda by se ještě nenašlo více v literatuře k česko-

polským vztahům či přímo v medievistické literatuře polské, ale okruh dostupných zpráv o 

Michalu Polákovi  by asi žádná z nich už příliš nezměnila. 

Pokud jde o práci s některými tituly odborné literatury, oceňuji, že autorka se poctivě 

snažila vyhnout nekritickému přejímání konfesionálně podbarvených výkladů některých 

byvších i současných českých historiků. Úvahu o heuristice lze uzavřít konstatováním, že  

mohl a měl být využit i šestý díl Velkých dějin zemí Koruny české vydaný v r. 2007 (srv. 

hutnou bibliografii k Polákovi na s. 777-778).   

Autorku evidentně strhl „druhý život“ kněze Michala, jemuž věnovala největší míru 

pozornosti. Slouží jí ke cti, že se snažila číst velmi pozorně autentické texty literární povahy a 

porozumět co nejsprávněji jejich obsahu. Pokusila se také vytěžit maximum z okruhu 

kulturně-historicky orientované odborné literatury, konkrétně z prací věnovaných např. 

legendistice nebo otázce využití symbolického významu barev v pozdně středověkém 

písemnictví. Z této části práce je patrná míra autorčina zaujetí i kombinační schopnosti. Její 

postupy a závěry lze označit za velmi zajímavé, podnětné a hodné diskuse i dalšího 

rozpracování či dopracování. V rámci tohoto hodnocení mohu jen konstatovat, že tato oblast 

není mou vlastní doménou a netroufám si zde nic doplňovat či opravovat.   



Jen druhotně upozorňuji na vhodnost rozdělení některých příliš dlouhých odstavců. Několik 

dílčích stylistických nedostatků neméně nic na tom, že práce je psána v převážné míře značně 

kultivovaně.  

Práce Diny Podzimkové bez ohledu na některé mé výhrady výrazně překračuje běžnou 

úroveň současných diplomových prací a zasluhuje si nejen doporučení k obhajobě, ale také 

ocenění, a to nejspíše přímo známkou „výborně“.  

 

V Praze 5. ledna 2011 

 

                                                                                                         dr. Bohdan Zilynskyj 

 

 

 

 

 

 

 


