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         Autor předkládané rigorózní práce si zvolil za téma svého výzkumu pozoruhodnou 

osobnost katolického intelektuála, s nímž ho pojí rodinné vazby.  Již samotná volba tématu 

vzbuzuje zájem a očekávání, protože Jan Kapistrán Vyskočil patřil v 1. polovině 20. století k 

postavám těžko přehlédnutelným nejen jako historik specializující se na církevní dějiny, ale 

též jako veřejně aktivní člen řádu františkánů observantů. Opakovaně stál v čele české řádové 

provincie, v níž se uplatnil jeho výrazný organizační talent. Pokud tedy Čada charakterizuje 

Vyskočila jako „pozapomenutého historika“, rozhodně to neplatí mezi medievalisty a 

monasteriology. 

 

         Čadova rigorózní práce vznikla přepracováním práce magisterské (Jan Kapistrán 

Vyskočil, PedF UK 2010). Předchozí práce přitom nebyla rozšířena, ale spíše prohloubena. 

Částečný posun zájmu autora více k Vyskočilovu dílu vyjadřuje již pozměněný titul. Osobně 

bych ovšem uvítal ještě větší důraz na zhodnocení tohoto duchovního odkazu.       

 

         Ve své práci Čada vychází z hojných editovaných i needitovaných pramenů (NA Praha, 

Archiv UK, SOkA Kroměříž, provinční archiv OSF ad.) a poměrně početného souboru 

sekundární literatury. Využil rovněž metodu orální historie. Heuristická práce je tedy 

přiměřená zaměření práce. V přílohách stojí za zvláštní povšimnutí poslední kapitola 

z Vyskočilových nevydaných „Českých dějin“, ve které jsme zřejmě v syrové podobě 

konfrontováni mj. s jeho pohledem na první léta Československé republiky.  

 

     Při celkovém hodnocení práce se nemohu zbavit dojmu někdy až přílišné popisnosti a 

současně neochoty se pouštět do hlubšího hodnocení Vyskočilových názorů a postojů. Práci 

by rovněž prospěla širší komparace s dílem dalších katolických prvorepublikových myslitelů. 

Právě přes ní by se mohla vést cesta ke zjištění, zda je Vyskočilo dílo  v některých  

 



 

 

 

směrech výjimečné či je pouhou variantou dobového katolického „mainstreamu“. Tato drobná 

výtka nic nemění na celkově pozitivním hodnocení předložené práce.   

 

     Shrnutí: Čadovi se podařilo vytvořit biografické dílo vysoké a vyrovnané odborné úrovně. 

O zvoleném tématu podává dostatečný přehled a zaměření práce je pro obor nepochybně 

přínosem. Jako celek tedy předložená rigorózní práce Václava Čady splňuje požadované 

parametry. Doporučuji ji k obhajob ě. 

 

       

      

 

      

 

 

 

V Praze 20.  srpna 2011                                                                  Mgr. Dušan Foltýn 

  


