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Po dlouhém čase odevzdala Dina Podzimková magisterskou diplomovou práci, 

jejíž první polovina v podstatě vznikla již roku 2003. Na první pohled je  text 

nepříliš rozsáhlý, avšak zdání často klame. Ve skutečnosti se vyznačuje hutností, 

strukturovanou kompozicí, nepopiratelným badatelským vkladem, přemýšlivostí 

i převážně kultivovaným stylistickým ztvárněním. 

Samo téma bylo v roce 2003 nové a víceméně nedotčené, odmyslíme–li si 

pozornost, již se Michalu Polákovi dostalo v klasických syntetických dílech 

Františka Palackého, V. V. Tomka a Josefa Macka. Osudy polského kněze, který 

nalezl uplatnění v kališnické Praze a posléze jako přívrženec radikálního 

utrakvismu smrt v karlštejnském vězení, byly již dříve zmapovány vcelku dobře, 

a to i zásluhou F. M. Bartoše. Diplomantka je proto přehledně zachytila v první 

části, v níž analyzovala všechny stěžejní prameny a zároveň zasadila život 

svérázného kněze do širšího dobového kontextu, politického, církevního i 

náboženského, s důrazem na dění v bouřlivých letech 1479 – 1483. Uchopení 

látky má svou logiku, neboť Polák sice skonal 2. listopadu 1480, avšak pro zrod 

úcty, kterou kališnické prostředí knězi Michalovi prokazovalo, měly klíčovou 

důležitost události let 1481 – 1483. Naproti tomu v povědomí českých katolíků 

zakotvil Michal Polák, i zásluhou  cílené a falešné propagandy, jako bývalý kat, 

který své ruce potřísnil krví. 

Ještě solidnější úrovní se vyznačuje druhá část práce, věnovaná rozboru 

geneze legendistických textů, jimiž Polákovu památku zpřítomňovali i 

aktualizovali čeští kališníci, kladoucí kněze Michala po bok Jana Husa  a 

Jeronýma Pražského. Autorka se zde bezpečně vyrovnala nejen s problematikou 

žánru legendy v středověké literatuře, ale na Polákově i Husově příkladu ukázala 

rozdíly kališnických textů o mučednících ryzí víry v porovnání se spisy 

katolické provenience. S jejími závěry, opřenými o znalost a pochopení 

nejnovější vědecké produkce, se ztotožňuji. Škoda jen, že diplomovou práci 

neodevzdala již dříve.  

Kromě převažujících pozitiv, shledávám v předložené diplomce i slabší 

místa. Většinou se týkají formálních záležitostí, leč přehlédnout je nemohu. 

V seznamu primárních a sekundárních zdrojů nejsou odděleny prameny od 

vědecké produkce, seznam sám je až příliš stručný (některé tituly uvedené 

v poznámkovém aparátu, např. Šmahelova studie o pražském povstání roku 

1483, tu absentují postrádám  rovněž edici Milady Nedvědové Hus a Jeronym v 

Kostnici). Poznámky na některých místech nerespektují formální schéma, jež si 

Podzimková zvolila, někdy v nich nejsou vykorigovány překlepy (polsky slezský 

rozhodně není slanski – viz s. 23, pozn. č. 59), což platí též o hlavním textu 



(chyba v letopočtu na s. 41, kde má správně být 1391), v němž se podobných 

nedopatření vyskytuje vícero. 

 

Závěr: Magisterskou diplomovou práci Diny Podzimkové doporučuji 

k obhajobě a v případě zdařilé defense ji doporučuji hodnotit známkou výborně i 

s vědomím, že v některých ohledech by bylo žádoucí text poněkud rozšířit i 

prohloubit. 
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