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Práce Adama Pálky je věnována polemickým spisům, které se ve vymezeném 

časovém úseku dotýkaly kompaktát, užívaly odkazy na ně ve své argumentaci, byly sepsány 

na jejich obranu nebo naopak je kritizovaly. V úvodní kapitole si autor jasně vymezil časové a 

věcné mantinely a formuloval cíle své práce, které pak v následujících kapitolách 

systematicky naplňuje. 

Výklad otevírá shrnující informace o jednáních, která vedla k uzavření kompaktát, o 

jejich obsahu a osudech až do r. 1609. Pálka k tomu využil i nejnovější odbornou literaturu, 

která se právě při dokončování práce objevila.  

Historiografická kapitola podává výběrový přehled názorů husitologů na význam 

kompaktát pro české dějiny. Větší důraz klade na ty, kdo kompaktáta rehabilitovali a viděli 

v nich úspěch české strany. O existenci kritiků a negativních hodnocení se až na výjimky 

(dočasně Macek, částečně Bartoš) jen zmiňuje. 

Více vyrovnaný přístup k výběru analyzovaného materiálu nabízí rozbor dobových 

polemik. Vychází ze skutečně pestré škály názorů autorů utrakvistických i katolických, 

obránců i odpůrců. Analytická část je strukturována chronologicky. Autor zvolil vhodné 

mezníky, které daly vyniknout charakteristikám jednotlivých etap ve vývoji náhledu na 

kompaktáta. Mohl jen více využít výsledků tohoto postupu v závěru k formulování tezí o 

souvislostech mezi převratnými politickými událostmi a proměnami argumentace kolem 

kompaktát. Tady by pak místo roku 1471 musel být zohledněn rok 1485. Do pozadí se tak 

trochu dostaly osobnosti autorů, jejichž názory jsou reprodukovány v kontextu období, kdy 

vznikly, někteří se proto vracejí dvakrát; obraz proměn nebo setrvalosti jejich názoru si tak 

musí čtenář vytvořit sám. 

Mezi autory je v největším rozsahu zastoupen Martin Lupáč, který se ukázal jako 

nejaktivnější polemik, který v jistém smyslu zastoupil obranný úkol oficiálního představitele 

Jana Rokycany, který kupodivu nepřichází v práci ke slovu. Při analýze dobového diskursu 

kolem kompaktát byly využity i texty needitované – rukopisy a staré tisky, což zvyšuje 

hodnotu práce, která není jen kompilací z dosavadní literatury, nýbrž jde vlastní cestou a 

přináší nové podněty. Připomenuty jsou i osoby méně známé jako Zajíc z Házmburka. Nebylo 

účelem ani v silách autora využít pro bc. práci veškeré adekvátní texty a předvést všechny 

osoby. Práce v dané podobě pokrývá dostatečně tehdejší názorovou škálu, výběr je 



reprezentativní. A. Pálka objevil celou řadu velmi zajímavých, i vzájemně protichůdných 

argumentů poukazujících na kompaktáta, které nelze rozdělit na vyhraněné konfesní tábory, 

proměňují se i v čase a reagují na proměny politické situace. 

Dostatek místa je věnováno závěrečnému shrnutí, které strukturovaně sumarizuje 

zjištěné skutečnosti. Připomíná především, na které aspekty se polemiky soustředily 

(historické peripetie, obsah, dodržování, účel). Vedle toho mohl autor shrnout argumentační 

postupy, které zůstaly rozesety po kapitolkách.  

A nakonec několik námětů do diskuse: 

Velmi těžké téma, do něhož se autor pustil, přináší složitou terminologii. Na s. 49 by 

se mělo pozorněji pracovat s pojmy církev obecná – katolická – římská; pozn. 233 – kdo jsou 

„pokrokoví utrakvisté“? 

„Žádný z autorů nepoukázal na fakt, že se pražské články nedostaly do kompaktát 

v původní podobě“ (s. 65) – kterou z podob ale můžeme my (a mohli tehdejší diskutéři?) 

považovat za „původní“?    

Teorie konciliarismu byla pro české prostředí poměrně cizí (ad s. 66) a nemění na tom 

nic ani fakt, že s koncily husité jednali a že v 60. letech se pokusil Řehoř z Heimburka tuto 

teorii použít při obraně Jiřího. Mackovy formulace (pozn. 324) bych v tomto směru zmírnila. 

Autor jen nadhodil otázku historické věrohodnosti jednotlivých tvrzení polemiků, a to 

v souvislosti s tím, jak se rozchází pohled Valečovského a Házmburka na dodržování 

kompaktát utrakvisty (s. 69). Plyne z toho, že podle Pálky byl Valečovský adekvátně kritický 

a Házmburk, který si nemohl starší dobu pamatovat, si ji idealizoval. Nepodléháme ale 

Valečovského propagandě? Lze rozlišit skutečnost a účelovost? Jaká je důvěryhodnost 

polemických spisů, s nimiž autor pracoval?  

 

Uvedené námitky nijak neumenšují fakt, že práce A. Pálky je prací povedenou. Je 

dostatečně poučená po věcné stránce, dobře strukturovaná, pečlivě formulována, má dobře 

zpracovaný dokladový aparát s odkazy na prameny a literaturu (drobná pochybení nejsou 

četná. Upozorním jen na jméno Amedeo Molnár, nikoli Amádeo). Je doplněna obrazovou 

přílohou, která ilustruje podobu dochování zkoumaných spisů. Celkově práce zcela splňuje 

požadavky kladené na bakalářskou práci a mohu ji s potěšením doporučit k obhajobě a 

navrhuji hodnocení výborně. 
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