
Posudek vedoucí

Mandzák, Ondrej: Podbrdský děkanát v pozdním středověku, bakalářská práce katedry 
PVHAS FF UK v Praze 2011, 79 s. včetně 2 mapových a 1 tabelární přílohy.

Téma není pro bakalářskou práci snadné. Kandidát totiž musí pracovat téměř výhradně
s latinskými prameny. O. Mandzák se rozhodl svou práci koncipovat s ohledem na nedávno 
publikovanou studii O. Michálka o podbrdském děkanátu ve stejném období, založenou do 
značné míry i na shodných pramenech, tak, že se soustředil detailně na dva okruhy – totiž 
ustanovování duchovních a vizitaci Pavla z Janovic, které Michálek sleduje povšechně. 
Pozornost však věnoval i dalším základním oblastem fungování farní správy v děkanátu –
patronům kostelů a beneficií a majetkové situaci kostelů, kde oproti papežským desátkům, 
sledovaným O. Michálkem, podrobněji zaznamenal další – často velmi disparátní – informace 
o movitém majetku, pronájmu kostelních důchodů ap. Práci rozčlenil tak, že každý tématický 
okruh sleduje topograficky po jednotlivých lokalitách, na konci každého oddílu připojuje 
vždy stručné shrnutí. Tato struktura je velmi přehledná a logická, uživateli práce umožňuje 
velmi bezprostředně sledovat kandidátovu práci s prameny. K širšímu zobecnění řady 
detailních zajímavých informací, které získal, je však kandidát maximálně skeptický. To se 
výrazně odráží ve stručném závěru práce. Lze diskutovat o tom, zda tato skepse není přílišná. 
Podrobné sledování pramenů se snahou rozlišit standardní a běžné postupy a situace od 
výjimečných (obsazení obročí kandidátem bez kněžského svěcení, rozlišení tolerovaných 
přestupků a výrazně negativně vnímaných excesů) přináší řadu zajímavých poznatků. Nutno 
však podotknout, že i přes vcelku úspěšné zvládnutí latinských pramenů by byla možná 
některá upřesnění. Např.: Ke kostelu v Pičíně určitě neprezentoval Jindřich z Nového domu 
na Rakovnicku, jde o latinský název Jindřichova Hradce a šlo o člena rodu pánů z Hradce. 
Purkrabí na Hrádku, zmiňovaný v souvislosti s Litní, bude patrně z Křivoklátu, který se pod 
označením „Hradek“ v této době dosti běžně vyskytuje. Kdo byl „správce hradu“ ve 
Všeradicich? Práce poněkud trpí některými stylistickými a vůbec jazykovými prohřešky, 
nejvýrazněji asi v části, věnované vizitaci (o následné členění práce..s. 10, skloňování 
„beneficiemi“ ad.), je znát, že čeština není kandidátovým mateřským jazykem.
Práce splňuje nároky kladené na bakalářskou práci; může být přijata k obhajobě.

Prof. PhDr. Hana Pátková, PhD.




