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     Studenti HTF UK nevěnuji nijak často ve svých diplomových pracích pozornost české 

církvi za vlády Přemysla Otakara I. Výjimkou je nyní rozměrná diplomová práce Jaroslava 

Kudláčka. Ten si dal za cíl, věnovat se zápasu o osamostatnění české církve za vlády prvního 

dědičného krále z rodu Přemyslovců, tedy v době, kdy jeho země zaujala významné místo ve 

střední Evropě. Tento zápas se autor posuzované práce snaží nahlížet z perspektivy církve i 

státu. Činí tak po té, co prostudoval příslušné části děl historiků, kteří se touto problematikou 

zabývali v posledních více než sto letech (V. V. Tomek, V. Novotný, Z. Fiala, J. Žemlička a 

mnozí další). 

     Své téma si J. Kudláček vybral, aby si hlouběji ujasnil důležitost změn, jimiž prošla česká 

církev i společnost za vlády Přemysla Otakara I. Činí tak systematicky a přehledně, s 

mapováním církevně politických i společenských poměrů v českém státě od vlády Vladislava 

II., až k Přemyslu Otakaru I. 

     Autor posuzované práce nestudoval jen díla historiků, ale vnímavě se začetl i do edic 

dobových pramenů a zahrnul je do své práce. Historika věnujícího se badatelsky i dějinám

Církve československé husitské může zaujmout, že do užité literatury i textově kritického 

aparátu své práce zahrnul i ne příliš významnou a s prameny ne zcela seriosně pracující 

brožuru Jana Plešingera, spjatého v dějinách této církve s historiky i teology často

kritizovanou Vysokou školou bohovědnou. Toto (spíše populární, než vědecké) dílo nijak 

neupřednostňuje, přesto mu popřává poněkud více pozornosti, než si zaslouží. 

     J. Kudláček svou poctivě z literatury i pramenů vytvořenou práci vybavil uměřeným, byť 

někde poněkud toporným textově kritickým aparátem. Ten mohl mít na řadě míst práce ještě 

propracovanější podobu. Průběžně a zevrubně se seznamoval s jemu doporučovanou 

odbornou literaturou a pravidelně konzultoval své téma. V seznamu užité literatury jeho textu 

lze nalézt některé nedostatky (např. řazení děl prof. J. Žemličky). Po zvážení všech kladů a 

nedostatků práce ji hodnotím stupněm velmi dobře (2). 
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