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Předmětem zájmu kultivovaně napsané práce Lukáše Pátého je mocensko-politické uskupení 

zvané strakonická jednota. Její mocenský zápas s poděbradskou jednotou v letech 1449-1452 

načrtává autor jen stručně, neboť je v hlavních obrysech znám a vícekrát popsán, zaměřuje se 

však na jiné stránky tohoto tématu, které jsou nesporným přínosem autora: prosopografický 

rozbor skupiny členů a sympatizantů strakonické jednoty a její kontakty přes hranice Českého 

království. Dosavadní bádání věnovalo více pozornosti „vítězné straně“ – husitské vidění 

českých dějin 15. století má v české historiografii dominantní postavení. O to více je třeba 

vítat pokus o vysvětlení postojů druhé strany, jejíž pohnutky a postupy interpretuje autor jako 

legitimní variantu politických aktivit tehdejších politických špiček. Z této oblasti se zájem 

dosud obracel na výraznější a úspěšnější jednotu zelenohorskou, o to více záslužný je výběr 

tématu pro diplomní práci L. Pátého.   

Vstupní partie formulují cíle práce, popisují její strukturu a seznamují se stavem 

probádání daného tématu. Autor podává skutečné zhodnocení literatury a přehled pramenů 

s úvahou o jejich výpovědní hodnotě. 

Ocenit je třeba, že se L. Pátý snaží definovat pojem (panské) jednoty a odlišit jednotu 

od landfrýdu; srovnává specifika strakonické jednoty a ostatní známé jednoty v časovém 

rozmezí 1394–1505. Autor nevypisuje jen děje s jednotou spojené, ale všímá si i jejích 

programových cílů a vnitřního fungování. Po analýze programu jednoty, formulovaného 

v jejím zakládacím dokumentu, sleduje fungování pravidel a zásad vtělených do zápisu, a to 

především na základě vzájemné korespondence členů jednoty. 

Přínosnou částí je také IV. kapitola věnovaná kontaktům jednoty s okolními zeměmi 

včetně korunních zemí, hledání spojenců za hranicemi Koruny a vztahům s církví. 

Pomyslně druhou část práce tvoří prosopografická analýza skupiny jednotníků, kterou 

autor vymezuje jako její členy zakládající, přistoupivší a výrazně spolupracující osoby. L.Pátý 

zmiňuje prosopografickou metodu, aniž by však formuloval, jak hodlá její postupy aplikovat 

ve své práci. Jeho poučenost však dokládá znalost příslušné literatury (viz pozn. 41). V rámci 

rozboru činnosti, vztahů a vazeb dané skupiny sleduje autor zapojené rody, politickou 

minulost členů, majetkovou strukturu jednotníků, vztahy mezi nimi navzájem i jejich vztahy 

k dalším osobám. Jako jisté překvapení může působit např. konstatování dost četných vztahů 

k příslušníkům poděbradské jednoty (ilustrováno na Oldřichu z Rožmberka a Aleši Holickém 



ze Šternberka). Takováto zjištění nutí k zamyšlení, jak vypadaly rodové strategie 

pozdněstředověké šlechty. Co hrálo roli při rozhodování, zda jít s perspektivním vítězem nebo 

se držet tradičních zásad, snažit se prosadit pokračování dosavadní politické linie katolické 

strany, nakolik převažovaly osobní zájmy a osobní pouta (politický kalkul), nebo byla-li 

přítomna i vize zájmů obecných. 

Výsledky autorova bádání se projevují již v závěrečných kapitolách práce, kde sleduje 

výsledky činnosti jednoty a uvažuje o příčinách jejího neúspěchu. Z formulací je patrný hlubší 

vhled autora do zkoumané problematiky a myslivý přístup k němu. Samotný závěr práce pak 

shrnuje výše vyslovená zjištění a posouvá je do obecnější roviny. Připomíná i nedopovězené 

otázky, čímž naznačuje možné cesty dalšího bádání.  

Nedílnou součástí práce je katalog členů jednoty, tedy materiálový podklad 

prosopografické části, v němž autor shromáždil veliké množství faktografie, přehledně 

uspořádané do biografických medailonků tří desítek osob, strukturovaných jednotně podle 

předem daného schématu, což umožňuje vyhodnocování v prosopografickém směru. 

Přílohy obsahují také tabulku majetků a jejich mapové znázornění. Práce je tedy 

adekvátně vybavena, a vzhledem k tomu, že i její stylistika a gramatika jsou na úrovni, je 

možno ji vysoce ocenit jako nadprůměrný výkon v rámci magisterského stupně studia. 

Doporučuji proto práci k obhajobě s hodnocením výborně a navrhuji zároveň uvažovat o 

doporučení práce jako rigorosní. 
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