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Bakalářská práce Martina Vrby není typickým produktem tohoto žánru. Autor je téměř 
dvakrát tak starý jako běžný absolvent a zároveň není typickým ˇkombajnem´. Je patrné, že na 
vysoké škole začal studovat již před více než 20 lety, mým žákem byl totiž již na počátku 
devadesátých let. To jej poznamenalo v kladném slova smyslu i ve smyslu spíše záporném. 
Vrba je na poměry mimořádně sečtělý a navíc je dobrý čtenář, seznam literatury je úctyhodný 
a to ještě vynechal, snad z falešné skromnosti, celou řadu titulů, které nepochybně četl a k 
tématu jsou plně relevantní. Zároveň je dobrý čtenář, což je v dnešní době dost vzácnost, 
v práci najdeme řadu velmi pěkných čtenářských postřehů, z nichž autor umí vyvodit neotřelé 
závěry. Má také poměrně značnou literární zkušenost, jednu dobu jako publicista přispíval i 
do renomovaných časopisů. Práce je napsána pěkným jazykem, bez stylistických zkratů a 
takřka bez pravopisných chyb a překlepů.  
Žánrově jde o esej, tedy o žánr, kterému byla původně bakalářská práce na IZV UK 
zasvěcena. Od počátku se ovšem vedl spor nejen o tom, zda se práce má jmenovat 
„bakalářská esej“ nebo „bakalářský esej“, v akademickém prostředí je totiž žánr eseje občas 
kacéřován a stavěn do protikladu s prací ´vědeckou´ či teoretickou. Původní záměr chtěl 
položit důraz na schopnost samostatného zamyšlení a kultivovanou práci s jazykem, která se 
ovšem neobejde bez schopnosti číst a interpretovat kvalitní vědeckou literaturu a výsledky 
vlastního výzkumu. Brzy se ukázalo, že takového výkonu je schopna pouze malá část 
absolventů a tak se důraz zvolna přesunul na zvládnutí určité metodiky a jejího uplatnění na 
dobře zvoleném empirickém vzorku. Jinak to asi nemohlo dopadnout už vzhledem k velkému 
počtu bakalářských prací v běžném roce, odhlédnu-li od schopností průměrných a 
podprůměrných studentů. U samostatného zamyšlení podloženého kvalitním seznamem 
prostudované literatury oponent poměrně snadno odhadne, zda jde o práci v zásadě zdařilou, 
tedy samostatnou, kultivovaně napsanou a zajímavou, nebo o kompilát, který je proveden 
kultivovaně a opírá se o zvládnuté technické předpokladu k absolutoriu postačuje, byť – podle 
mého- s klasifikací „dobře“. 
V tomto smyslu Vrbova práce patří zřetelně do první skupiny. Autorův osud, vzhledem 
k tomu, že se známe dvacet let, je poznamenán zřetelným pnutím v jeho charakteru. Vrba je 
jedné straně perfekcionista a jako dlouholetý opravář studentských proslul jako katan 
studentů, i vůči sobě projevuje autokritičnost téměř destruktivních parametrů, na druhé straně 
má sklon k neukázněnosti, možná jde jen o roztěkanost, snad i lenost. Jako by pro utkvělou 
snahu o přesnost a dokonalost občas postrádal sílu k vlastní práci. Nikoli náhodou končí 
studium po šesti letech a na poslední termín. 
Téma vztahu moci a autority zajímalo Vrbu již před dvaceti lety, i když jeho vzdělání je 
koncipováno dosti široce a solidně, těžiště bylo vždy v politické filosofii. Úplně jsem 
nepochopil, proč autor nevyužil svých znalostí Bělohradského úvah z osmdesátých a 
devadesátých let, zejména z knihy „Krize eschatologie neosobnosti“. Tu Vrba dobře zná, že ji 
nemá v seznamu literatury je zřejmá chyba, a pokud by se zaměřil na kritiku Bělohradského 
pojetí evropské diarchie, měl by základní konceptuální východisko připravené lépe, než se mu 



to podařilo oklikou. Z Bělohradského krize eschatologie  neosobnosti vycházela přece 
politická filosofie Havlova a nepolitická politika je příklad vize, s níž se konfrontoval nejen 
mladý Vrba. Autorita disentu osvědčená za pronásledování bývalého režimu měla být morální 
oporou politiky. To, že se tento koncept neprosadil, je fakt. O tom, proč to dopadlo, jak to 
dopadlo, bylo napsáno mnoho, ale takřka bez výjimky s výlučným zaujetím pro jeden z obou 
pólů. Chartistické se diskreditovali sami, chtivostí po moci, morálními prohřešky v osobním 
životě či lavírováním v situacích dilematu versus základní deviza dnešní politiky: „není 
čistých“, „na každého se něco najde“ ve spojením s potřebou plivat na pomníky a pokud 
pomník ještě není z kamene, ve vhodné chvíli kopnout. 
Vrba se pokouší hledat odpovědi na otázky plynoucí z titulu jeho práce porovnáním tří 
přístupů k římské zkušenosti, jejíž je Evropa v Braguově intenci dědičkou: První zdůrazňuje 
římský koncept autority, který umožňuje rozlišení autority a moci. Druhý zdůrazňuje římský 
charakter křesťanské církve, j jehož důsledku nemůže být žádná moc vnímána jako posvátná. 
(Tady by bylo třeba doplnit: „katolické církve“, protože v pravoslaví a protestantismu tato 
intence neplatí, minimálně neplatí zcela.) Třetí spatřuje v římském dědictví jedno z největších 
nebezpečí pro mír a bezpečnost v obci. (s.7) 
Úroveň zpracování jednotlivých kapitol není stejná, je patrné, že práce byla několikrát 
rekoncipována a autor ji nepochybně dokončoval ve velkém spěchu. Přijmeme-li intenci 
esejistického žánru, pak práce je v zásadě zdařilá, má myšlenku, autor nepostrádá potřebné 
znalosti, umí formulovat, práce se dobře čte a je zajímavá. Téměř ke každému odstavci však 
má čtenář námitky a připomínky, níže uvedu jen několik příkladů, chybí přesnější vymezení 
toho, proč se zabýváme právě těmi autory, o něž právě běží, že jde o příklady, by mělo být víc 
zdůrazněno, i když chtít od bakalářské práce systematické pojednání o tak širokém tématu by 
byl zjevný nesmysl. Téma je samozřejmě zbytečně široké a provedení detailnějšího 
rozpracování menšího počtu motivů se stručným odkazem k dalším konceptům, jež zbývá 
dopracovat v budoucnosti, by patrně vedlo k lepšímu celkovému výsledku. Ocenil jsem však, 
že Vrba řeší problém, který jej trápí dlouhodobě, a chtěl vyjádřit své stanovisko, proto je 
musel vyložit. 
Já mám např. trochu problém již s termínem „vize“. Ve Vrbově výměru tento pojem zahrnuje 
např. biblické zjevení. V novodobém smyslu však nejde jen o vizi globálního oteplení či 
tepelné smrti vesmíru, s tím bych problém neměl, ale vize je dnes také prognóza, krátkodobá, 
střednědobá a dlouhodobá a oba výměry mají tendenci splývat. Opírá se politika o prognózy 
nebo o vize? Prognózy jsou konkrétní a ukazují, co by nastalo, nebudou-li se určité parametry 
modifikovat. Prognózy nevyjadřují, co být má, co je žádoucí, aby bylo a s čím můžeme, či 
dokonce musíme něco udělat. Naproti tomu vize nemáme v rukou, nemůžeme je změnit, 
můžeme je akceptovat a zařídit se podle nich, nebo odmítnout a nést důsledky jako oběť. Vize 
nejsou konkrétní, jak správně Vrba píše, ale pro ty, kdo je přijímají, jsou žádoucí, spásné. 
Poslední soud je spásná vize, pro ty kdo budou spaseni a podle mého přesvědčení dosud 
nenastal, protože spaseni musí posléze být všichni, cokoli jiného je ve frapantním rozporu 
s Boží milostí. Dobrý farář však varuje věřící, že těšit se na Poslední soud je hřích. Prognóza, 
předpověď je dílo lidské, poskytuje informace a může selhat, nemá však mnoho společného 
s nadějí, která lidským dílem není, je neověřitelná, proto je zdrojem víry a lidský sebe 
reflexivní život bez ní není možný. Moc, nejen podle mého, nemůže být zdrojem naděje, a 
každá moc, která slibuje naději, je hříšná a ohrožující. Autorita jistou naději skýtá, protože 
dosvědčuje, že nikdy není tak zle, aby nemohlo být ještě hůře, dosvědčuje, že i v minulosti to 
opakovaně vypadalo tak, že to dál nejde, ale přece jsme pořád tady, pořád ještě máme naději... 
Na s. 6 píše autor. že v křesťanské verzi je budoucnost naplněna vizí posmrtného života a 
posledního soudu. Pořadí je signifikantní. Naděje na posmrtný život je odvozena z posledního 
soudu, nejde o souřadné pojmy. V raném křesťanství pouze svatí mučedníci pokřtěná 
nemluvňata zemřelá bezprostředně po křtu, jdou rovnou do Království nebeského, ostatní 



čekají, po tisíciletí. Po tisících letech čekání ukazuje vynález očistce „naději“ na posmrtný 
život. Budoucnost člověka ve středověku směřuje ke smrti, ta však neznamená konečnou a 
proto není v celé své hrůze nepřijatelná. Dnes pro mnohé smrtí vše končí, to je také naděje, 
implikuje, že je třeba užít života, který je krátký a čím víc se prodlužuje, tím je smrt 
hrozivější.   Prodlužovaný život je ale v zásadě přímo úměrně stále nesnesitelnější, takže smrt 
je vlastně vysvobozením. 
Na s. 9 např. pokračuje Vrba v nehistorickém přístupu k reáliím. Píše: veřejné mínění přijímá 
jako nezbytné, aby se král obklopil ozbrojenou družinou. Veřejné mínění ve středověku? 
Takových příkladů lze najít desítky. Přejala opravdu křesťanská církev organizační strukturu 
říše? Existují i autoři, kteří prokazují opak, není v této záležitosti bytostný rozdíl mezi 
Východem a Západem? (s.13). Na s.16 se japonský „císař“ pokládal za jednoho z bohů.  Tady 
měl Vrba použít trpný rod, „byl pokládán“. Výčet by byl velmi dlouhý a posudek by se natáhl 
na nejméně deset stránek a při tom jde konkrétně často o drobnosti. Bude-li autor chtít, projdu 
s ním při konzultaci text a ukážu, co mne zarazilo. A to nemluvím, o tom, že by se často daly 
uvádět protipříklady atd. atd. 
Po technické stránce práce splňuje parametry, je obsáhlá, pěkně napsaná, s bohatým 
seznamem literatury, techniku citací autor rovněž ovládá. To, že v textu občas citace chybí, je 
dáno esejistickým žánrem, čtenář si občas musí domyslet, že některá tvrzení padají na vrub 
autora textu, který autor právě analyzuje. Profesor Ludvík Svoboda s oblibou říkával, že to, co 
se v příslušné době vyučovalo na gymnáziu, se necituje, pokládá se za součást všeobecného 
vzdělání. To v kvalifikační práci dnes lze jen těžko obhajovat, ale kdo jsem já, abych to 
autorovi vytýkal, sám se občas dopouštím stejných chyb. 
 
Bakalářská práce Martina Vrby, konstatuji závěrem, tedy splňuje požadavky kladené na tento 
typ práce, pokládám je  za přijatelnou k obhajobě a vzhledem k některým chybám doporučuji 
hodnotit  známkou „velmi dobře“. 


