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   Cílem, který si student ve své práci vytknul, bylo postihnutí osobnosti a 

působení papeže Řehoře I., a to primárně na základě dochovaných pramenů, ať 

již byl jejich autorem přímo zkoumaný papež, nebo se stal předmětem zájmu 

jiných autorů. Odborná literatura byla zohledněna nesrovnatelně méně, což autor 

v úvodu explicitně vyjádřil jako záměr. 

 

   Hodnocená diplomová práce je rozdělena do tří hlavních oddílů. První podává 

biografii Řehoře I. od opuštění světské kariéry přes postup v církevních pozicích 

až po jeho pontifikální působení. Druhá část jednak rozebírá jeho literární 

činnost, a následně skrze ni prezentuje papežův pohled na vybranou 

problematiku (mnišství, obraz klerika, misie atd.). Poslední oddíl ukazuje 

Řehoře jako politicky činného člověka uprostřed komplikovaných podmínek 

přelomu 6. a 7. století, s důrazem položeným na vztah k císařské moci, správě 

Církevního státu, Langobardům či dalším evropským oblastem. 

 

Zkoumané téma představuje i v dnešní době velmi obtížné téma, které sice 

přitahuje řadu odborníků, ale zůstává limitováno schopností podřídit osobnost, 

myšlení a činnost Řehoře I. skutečně komplexní a vyčerpávající analýze a 

následné syntéze. Důvodem je jak značný záběr jeho literární tvorby a aktivit 

papežského stolce, tak i jistá nedostatečnost skutečně hodnověrných pramenů. 

V tomto ohledu nelze P. Kašku než docenit – jak volbou tématu, tak snahou o 

skutečný rozbor sporných a nejednoznačných momentů v jeho životě. Rovněž 

dostupné informační zdroje vyžadovaly mnoho lingvistického a interpretačního 

úsilí, neboť bylo třeba pracovat s latinskými texty především hagiografické 



povahy. Je však třeba také zdůraznit, že ne vždy se mu podařilo tento úkol 

naplnit v dostatečné míře. 

 

S ohledem na šíři řešených problémů a s nimi spojených výtek musím svůj 

posudek omezit jen na několik zásadní poznámek. Nemohu přijmout zvolenou 

metodiku bádání. Autor se cíleně omezil na výpovědní hodnotu pramenů a 

pominul většinu rozborů odborné literatury (pouze v některých případech se 

vymezuje tam, kde s jinými vědci nesouhlasí). Bohužel avizovaná metoda 

kritického posouzení pramenů je iluzí. Nemohu se zbavit dojmu, že se autor již 

předem rozhodl, že se i při sporných tvrzeních pramenů přikloní řešení, které 

bude neustále prezentovat Řehoře jako světce, od dětství směřujícího k Bohu a 

vše posuzujícího a rozhodujícího s ohledem na „Boží věc“. Interpretace 

pramenů bez „omezení“ sekundární literaturou odporuje historickému řemeslu 

tak, jak ho rozumíme v dnešní moderní vědě. Nejsme (bohužel snad pro P. 

Kašku) v 19. století v Rankeho semináři! Při vší úctě ke schopnostem studenta – 

tento přístup si snad může, s vědomím své nedostatečnosti a s pokorou, dovolit 

zkušený historik, špičkově ovládající práci s latinskými prameny, obeznámený 

s pravidly vnitřní a vnější kritiky textů a dlouhodobě se věnující italskému 

prostředí 6.-7. století. To prokazují četná sporná tvrzení – např. analýza 

neochoty Řehořova otce umožnit synu církevní kariéru, otázka benediktinské 

řehole v Řehořových klášterech či údajné tajné zasvěcení Řehoře „Boží službě“ 

ještě v době civilní služby atd. 

 

Postup by snad byl částečně obhajitelný, pokud by student ve výsledných 

tvrzeních nebyl tolik kategorický, a pokud by text práce doplnilo detailní 

srovnání s odbornou literaturou či dalšími dobovými texty, které by umožnily 

přijaté závěry obhájit a dále upevnit argumentací. Postup studenta mě mrzí o to 

více, že jsem ho na toto úskalí několikrát upozorňoval. Bude proto jen na něm, 

nakolik své počínání obhájí. Argument, že dostupná literatura k tématu není 



příliš četná a kvalitní a nebylo ji tedy možno využít, neobstojí. Stačí se podívat 

např. na portál elektronických informačních zdrojů na webových stránkách FF 

UK, kde lze dohledat nespočetné množství dílčích odborných studií. 

 

  S ohledem na výše uvedení skutečnosti musím k hodnocení přistoupit s jistou 

zdrženlivostí, přestože interpretace problémů na základě obtížných středověkých 

textů si zaslouží ocenění. Diplomovou práci hodnotím známkou v rozmezí velmi 

dobře až dobře, v závislosti na obhajobě. 
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