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Lukáš Pátý popisuje ve své diplomové práci úsek české historie označovaný jako 

interregnum. Jde o velmi zajímavé období, z několika hledisek klíčové. Odehrál se v něm střet 

tradiční, většinou katolické šlechty s novou, kališnickou elitou v čele s Jiřím z Poděbrad. 

V tomto zápase se také formovala představa o podobě České koruny po létech husitských 

válek i o charakteru královské vlády v nových podmínkách stavovské společnosti. Diplomant 

se pokusil nahlédnout na události dramatický let 1448-1452 z pohledu protipoděbradské 

strany seskupené do tzv. strakonické jednoty. A je možné říci, že se tohoto nelehkého úkolu 

zhostil více než se ctí. Práce je založena na dobré znalosti stávající literatury a na rozsáhlém 

výzkumu pramenů, nejen editovaných. 

Po instruktivním úvodu se Lukáš Pátý věnoval rozboru a zhodnocení použitých 

pramenů a literatury. Zmínil se též – byť velmi skromně – o hlavním metodologickém 

východisku své práce, o prosopografii. Práce je rozdělena do třech větších oddílu, dále 

strukturovaných do podkapitol. 

Následující kapitola seznamuje čtenáře s politickou situací a děním ve zvoleném 

období což autorovi umožňuje odlehčit v tomto směru následující, stěžejní oddíly celé studie. 

Chvályhodný je širší pohled na panské jednoty jako jeden z výrazných jevů dané epochy. 

Logicky pak navazuje velmi zajímavá a invenční kapitola nazvaná Hledání spojenců. 

Autor v ní sleduje styky strakonické jednoty s vedlejšími zeměmi České koruny, nejbližšími 

zahraničními sousedy a její vztah k církvi. Z výkladu vyplývá, že jde v podstatě o tradiční 

okruh politické komunikace českých panovníků, posléze obdobně vedený i propoděbradskou 

stranou, v plné šíři pak realizovaný Jiřím z Poděbrad. 

Stejně přínosná je i kapitola zaměřená na personální složení strakonické jednoty. 

Dozvíme se v ní nejen jména jejích členů, ale i charakteristiku rodů, z nichž pocházeli a 

rozsah jejich majetku. Do širších sociálních sítí zavádí rozbor vztahů (včetně příbuzenských či 

osobních) mezi členy jednoty navzájem a zhodnocení jejich poměru k poděbradské straně. 

Autorovi se podařilo dobře vystihnout složitost situace, dynamičnost mezilidských vztahů a 

také úskalí všech jednoznačných soudů. S touto kapitolou jsou nedílně spojeny přílohy. 

Neobyčejně precizní je katalog členů strakonické jednoty, který stál autora nepochybně 



spoustu času, nicméně může být pro něho i další badatele cenným zdrojem informací, včetně 

odkazů na prameny i literaturu. Názorné – a opět neobyčejně pracné – jsou tabulky shrnující 

majetkové poměry členů jednoty. Doplňují je instruktivní, velmi hezky zpracované mapy. 

Zamyšlení nad příčinami neúspěchu strakonické jednoty je vystavěno přesvědčivě a se 

snahou po komplexním pohledu na vývoj v zemi, včetně vyzdvižení politických schopností 

soupeře, Jiřího z Poděbrad. 

Závěr mohl být uvolněnější a elegantnější. Požadavek rekapitulace zjištěných 

poznatků však splňuje. 

Připomenout se sluší i pečlivé poznámky, včetně výkladových. Místy by práce snesla 

stylistické úpravy, především někdy příliš komplikovaných souvětí. 

Celkově je však třeba ocenit nejen preciznost předkládané práce, ale také 

diplomantovu ukázněnost, co do sledování tématu. Práce je dobře strukturovaná a vyrovnaná. 

Je dokladem nejen autorovy zaujatosti tématem, píle a trpělivosti, ale i schopnosti samostatné 

úvahy a hodnocení. 

 

Diplomová práce Lukáše Pátého rozhodně naplňuje kritéria kladená a diplomovou 

práci a navrhuji ji proto ráda k obhajobě s hodnocením výborně. 
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