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   Bakalářská práce Pavla Kašky si klade za cíl rozbor, vzájemnou komparaci a 

příslušné historicko-společenské zařazení tří reformních koncilů 12. století, a to 

včetně detailní analýzy jejich jednotlivých závěrů a výnosů. Student ke 

zpracování zvoleného tématu vycházel přednostně z pramenné základny 

(koncilní kánony), naopak zdroje sekundární povahy se až na několik výjimek 

(Foreville, Denzler, Schatz a literatura k bojům o investituru) omezují na 

obecnější kompendia a přehledy.  

 

   Předložená bakalářská práce je rozdělena na tři oddíly, z nichž každý zahrnuje 

jeden ze zkoumaných koncilů. Autor zachovává ve všech oddílech obdobnou 

strukturu, což následně umožňuje vzájemné srovnání (příčiny a okolnosti 

svolání, průběh, akcentovaná témata, sankce).   

 

   Hodnocená práce vykazuje významné klady, ale i dílčí zápory. Nejprve je 

třeba upozornit na vlastní směřování zpracování a vytýčené cíle. Student si 

vybral téma, které se netěší přílišné pozornosti ani v zahraniční literatuře, což 

výrazně ztížilo možnosti opřít se o případné monografie, které by se tématu 

přímo týkaly. Pavel Kaška navíc záměrně zvolil jistý odklon od historických 

okolností svolání a průběhu koncilů a na problém nahlížel prizmatem realizace 

reformního programu. Výsledkem je podrobný rozbor koncilních kánonů a 

jejich zařazení do souvislostí, vzájemné srovnání naplňování reformních priorit 

a poměrně plastický obraz myšlenkového vývoje římské církve v průběhu 12. 

století. Rozhodně se nejedná o práci popisnou, která by se omezovala na výčet a 

popis kánonů – autor jednotlivé články analyzuje a srovnává mezi sebou. 



 

   Zvolená metoda nutně naráží na limity, které se autorovi nepodařilo zcela 

překonat. Především musím upozornit na ne vždy odpovídající práci s odbornou 

literaturou – zcela postrádám odborné studie k tématu a tematické monografie, 

které by Kaškovi umožnily verifikovat přijatá hodnocení. Často se tak dostává 

do situace, kdy jeho tvrzení jsou minimálně velmi odvážná či přímo mylná (s. 

18 – kánon 8 prvního lateránu určitě nehovoří o řeholnících – mylný překlad 

pojmu „religiosi“; s. 50/51 – kánon 1 skutečně řeší 2/3 většinu a ne nějaké části 

(pars) apod.). Příčinu neadekvátních hodnocení spatřuji rovněž v ne zcela 

věrných překladech (z latiny i němčiny). Autor se nevyvaroval překlepů a 

pravopisných chyb, v záměru práce se vyskytují kostrbaté překlady (s. 60, 63), 

ne vždy lze uspokojivě přijmout styl vyjadřování. 

 

  Výše zmíněné výhrady jistě poněkud snižují kvalitu práce, přesto považuji 

přidanou hodnotu tvůrčí činnosti studenta za klad, který do značné míry 

vyrovnává formální pochybení. Celkově považuji práci za poměrně kvalitní a 

vyhovující požadavkům na standardní bakalářskou práci, kterou lze doporučit k 

obhajobě. Navrhuji klasifikaci velmi dobře. 
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