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Posudek oponenta 

 

 Kolega Kaška si vybral jako téma své bakalářské práce problematiku na první pohled 

možná přehlednou, totiž analýzu výsledků prvních třech lateránských koncilů. Ve skutečnosti 

jde však o téma velmi komplexní: z hlediska církevních dějin poutají pozornost otázky 

spojené s dalším průběhem reformy, popřípadě precizováním života církve a jejích 

jednotlivých součástí, s vývojem pojmu „obecný“ koncil a vztahem mezi autoritou obecné 

synody a papeže. Na straně druhé se však jedná rovněž o problémy rázu světského. Koncily 

totiž byly svolávány v době, kdy začal být světský císařský universalismus doplňován 

principem suverenity středověké „národní“ monarchie, a politické aspekty, spojené 

s utvářením vrcholně středověké Evropy laických států, se do konciliárního dění promítaly 

rovněž. 

 Pavel Kaška pochopitelně nemohl všechny tyto a další aspekty sledovat, a proto se 

rozhodl soustředit pozornost k dvěma problémům: vztahu mezi autoritou koncilu a papeže a 

principu ekumenicity, jenž byl na Západě v tomto období poměrně značnou inovací. Vznikla 

tak logická struktura práce, rozdělené na tři velké celky, v nichž autor víceméně paralelně 

sleduje postup koncilů v oblasti disciplíny a morálky, biskupské pravomoci, mnišství a 

regulace společenských vztahů. Základním postupem pisatele přitom je analýza dochovaného 

pramenného materiálu a jeho komparace. Dospívá přitom k akceptovatelnému, ale popravdě 

očekávatelnému závěru o postupném a systematickém prohlubování reformy a rostoucí 

autoritě papežského konciliárního ekumenismu ve středověku. 

 Práci Pavla Kašky je třeba považovat za zdařilou, máme-li na mysli autorovu 

schopnost uplatnit základní řemeslné dovednosti historikovy práce, nicméně přesto je třeba 

upozornit na některé nedostatky. Tím prvním jsou prohřešky proti českému pravopisu (např. 

shoda na s. 10, s. 25 Portikánci/portikánci, Římské záležitosti; či používání nenáležitých tvarů 

přechodníků), a dále používání formulačních klišé, které do odborného stylu nepatří 

(„nastartovat reformy“ apod.) Závažnější problémy shledávám ve způsobu citování. Na jedné 

straně autor, především pokud jde o kánony koncilů, odkazuje často velmi vágně pouze na 

článek a často vůbec ne, na straně druhé odkazuje na literaturu, která nemá charakter 

odborného vědeckého textu (J. Gemli). Považuji například za zcela nemožné citovat dekret In 

nomine Domini podle Gelmiho. Stejně tak je možné polemizovat o správnosti či přesnosti 

překladu některých kánonů. Někdy se jedná o posuny málo významné, jindy ovšem jim lze 



přičítat jistou důležitost. Tak například „velut Deo contemplante“ bych raději – s ohledem na 

pozdější sporné učení Jana XXII. o visio beatifica – překládal „jakoby rozjímal o Bohu“, nebo 

poněkud nesrozumitelnou „oddanost ve všem subjektivním“ bych nahradil „oddaností ve 

všech záležitostech“. Podobných problémů je v textu více, týkají se i německého jazyka, 

nicméně ve svém úhrnu nepředstavují zásadní problém; vyznívají spíše poněkud komicky 

v konfrontaci s úvodním pisatelovým konstatováním, že překlady konciliárních akt, které se 

mu dostaly do ruky, nejsou zcela bezvadné. Do diskuse bych měl pak jedinou otázku: nakolik 

lze skutečně považovat 2. a 3. Laterán za pokračování gregoriánských reforem, jak autor, 

pokud dobře rozumím, míní na s. 29. 

 Závěrem konstatuji, že pan Pavel Kaška předložil velmi solidní bakalářskou práci, 

kterou doporučuji k úspěšné obhajobě a navrhuji ji hodnotit známkou 
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