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Předložená bakalářská práce je věnována atraktivnímu tématu tzv. basilejských kompaktát, 
resp. jejich recepci v konfesně vyhraněných textech 15. století české provenience. Téma je o 
to aktuálnější, že kompaktáta sama o sobě se v současnosti opět dostala do zájmu českých 
historiků (viz např. nedávno publikovanou práci F. Šmahela).  
Práce A. Pálky je logicky členěna do pěti tematických kapitol, jejichž rozvržení autor 
osvětluje v úvodním textu. A. Pálka koncipoval první kapitolu jako krátké uvedení čtenáře do 
děje. Své líčení začíná popisem událostí v době od zahájení jednání zástupců husitů a legátů 
basilejského koncilu (r. 1433) až do slavnostního vyhlášení kompaktát r. 1436. Druhou částí 
téže kapitoly je pak osud a role kompaktát v českých dějinách až do r. 1609, tedy do vyhlášení 
Rudolfova majestátu. Autor se stručně věnuje také interpretaci kompaktát v odborné 
husitologické literatuře. Bylo by jistě zajímavé zpracovat i toto téma celkově, a nikoliv pouze 
výběrově, ale chápu, že prostor vymezený bakalářské práci to neumožňuje. 
Těžiště práce tvoří čtyři následující kapitoly, které jsou věnovány polemikám vedeným 
z odlišných konfesních pozic, rozčleněným do čtyř chronologických celků. Mezníky jsou 
přitom r. 1448 (obsazení Prahy Jiřím z Poděbrad), 1462 (zrušení kompaktát papežem Piem 
II.) a 1471 (úmrtí Jiřího z Poděbrad). Volba dat se zdá být logická a relevantní, přesto by však 
stálo za podrobnější diskusi, zda v těchto letech skutečně dochází k významnému předělu i 
v postojích ke kompaktátům (tato připomínka samozřejmě  není relevantní ve vztahu k r. 
1462). Autor zvolil za finální mezník svého obzoru rok 1500, což je pravděpodobně 
motivováno pouze technickými důvody. Tento rok lze jen stěží považovat za předěl podobný 
výše uvedeným třem. 
Ve vymezených periodách se A. Pálka pokouší sledovat vnímání kompaktát vždy 
z protilehlých stran, tj. jak ze strany umírněných kališníků, později utrakvistů, tak ze strany 
pod jednou. Vědomě rezignuje na analýzu postojů Tábora a dalších radikálních frakcí. 
V první části (do r. 1448) tak proti sobě stojí Jan Příbram a Prokop z Plzně, autoři stále ještě 
patřící do první generace husitské doby. Pro druhé sledované období proti sobě autor postavil 
dokonce čtyři osobnosti: Jana Papouška ze Soběslavi, Martina Lupáče, Vaňka Valečovského 
z Kněžmostu a Václava Korandu ml. – představitele různých vrstev náboženského myšlení: 
zástupce strany pod jednou činného ve vyšší duchovní správě, zástupce utrakvistů aktivně se 
podílejícího na jednáních s koncilem, zástupce laiků (kališnického zemana) a radikálního 
utrakvistu. Ve třetím období jsou za zástupce protistran zvoleni zejména Hilarius Litoměřický 
a Václav Lupáč a v závěrečné periodě do r. 1500 pak Jan Zajíc z Házmburka a znovu Václav 
Koranda ml. Většinou se jednalo o významné vzdělance a osoby ovlivňující chod církevní 
správy na jedné či druhé straně. A. Pálka si zvolil jako zástupce diskusních stran většinou 
autory, jejichž díla už byla částečně zpracována a publikována, v jednom případě (Jana 
Papouška) vycházel z originálu rukopisu a v případě Václava Korandy ml. ze starého 
tisku.V obecné rovině se diskuse zaměřovala na dvě základní otázky, a to jednak na vlastní 
praxi přijímání, jednak na jednotu obecné církve. Autorovi se podařilo zachytit posun vnímání 
kompaktát ve sledovaném období z hlediska závaznosti pro církevní praxi a z hlediska 
způsobu argumentace, resp. zacházení s kompaktáty v diskursu mezikonfesním i 
mezigeneračním. Překvapivá není ani polemika uvnitř jedné konfese nebo naopak prolínání 
názorů napříč konfesemi, což odpovídá historickému vývoji české společnosti 15. století. 
Diskuse se ovšem neomezovaly pouze na interpretaci textů basilejských kompaktát. A. Pálka 
si v citovaných polemikách všímá také jevů, které s tím souvisejí volněji, jako např. kritiky 



duchovenstva. Autor si je bezpochyby vědom jisté selektivnosti prezentované diskuse dané 
omezenou přístupností materiálu. V tomto ohledu by bylo do budoucna žádoucí, kdyby byla 
diskuse zpracována v úplnosti (tj. včetně nevydaných textů a autorů) a v celé konfesní šíři, 
popř. včetně pramenů zahraniční provenience. Zároveň ale dodávám, že takovéto zpracování 
by se spíše hodilo pro magisterskou či disertační práci. 
 
Závěrem je možno konstatovat, že A. Pálka předložil práci, ve které se poctivě vypořádal s 
dochovanými, většinou editovanými prameny a odbornou literaturou ke studovanému tématu. 
Jeho bakalářská práce splňuje veškerá kritéria kladená na takovou práci, a proto ji doporučuji 
práci k obhajobě s hodnocením výborně. 
 
V Praze 12. června 2012     PhDr. Eva Doležalová, Ph.D. 


