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Práce, předložená UK ETF 12.VI.2014, zahrnuje 56 stran, z nich celých šest 

obsahuje seznam literatury a pramenů: českých, německých, anglických a 

(v poněkud méně přesvědčivé podobě) latinských. 

 Tento poměr a záběr smí mluvit v prospěch spisu, podobně jako jeho zřetelná 

struktura, jež s dodržením pevné chronologické osnovy sleduje celý životopis 

krušnohorského reformátora, a již více v podobě apendixu také Mathesiovo literární 

dílo. Výklad navíc ubíhá plynule, lze říci čtivě. 

 Avšak žel, žádná z těchto předností nezůstala nezatížena docela závažnými 

nedostatky. 

 Čtení textu ztěžuje fakt, že je málo pečlivý v detailu. Oplývá ledabylostmi, 

nedůslednostmi, nepřesnostmi, chybami. A to nejen po jazykové stránce, ať již jde 

prakticky o kteroukoli použitou řeč (u nečeských lze tyto nedostatky hojně pozorovat 

při reprodukci jmen, a co se týče češtiny, příznačně se potkáme hned na první 

straně s vyšinutím z větné vazby, když si autor v Úvodu vytyčuje za cíl „alespoň 

částečné zmapování působení reformátora Johanna Mathesia v hornickém městě 

Jáchymově, … a částečným úvodem do jeho rozsáhlého díla“). Obdobně zatíženy 

jsou i formální náležitosti odborné práce. Zde mám na mysli jmenovitě systém citací 

a způsob odkazů k předlohám jednotlivých tvrzení. Ten je zatím dosti nedozrálý, a 

pokud by autor chtěl pokračovat v dalším studiu, měl by jej co možná vylepšit. 

 Zmatky tohoto druhu poněkud zamlžují, v jaké míře a jakým způsobem byly 

citované zdroje skutečně užívány. I tak je ale zřejmé, že ze značně rozsáhlé 

literatury, věnované Mathesiovi a Jáchymovu jeho doby, byl vybrán jistý díl poměrně 

nahodile, s až příliš velkým spoléháním na podporu internetu, který volně 

zpřítomňuje převážně starší a nejednou už také zastaralé texty. Abychom uvedli 

několik málo příkladů: Seznamujeme-li se s „Anglickou potivou horečkou“ 

prostřednictvím knihy z r. 1834, není to z hlediska zaměření práce příliš důležité. 

O to závažnější však je, že autor zjevně důvěřuje téměř jako „poslednímu slovu“ 

mathesiovské monografii Georga Loescheho z r. 1895 – která jím je pouze v tom 

smyslu, že je dosud nejnovějším souborným svodem látky, a rozhodně nikoli potud, 

že by celá řada jejích tvrzení, ale i dat, nebyla již překonaná. Namátkou: kdy byla 

naposledy vydána Mathesiova kázání o Lutherově životě, bych se sám neodvážil říci 

bez důkladného průzkumu, ale jistojistě vyšla ještě po r. 1883, který udává Mikschik, 

v souladu s Loescheho bibliografickým soupisem. Je-li v předloženém textu Loesche 

„korigován“, pak jako by se tak někdy dálo nikoli skrze novější, ale právě starší 

bádání. Až nepochopitelně často se autor opírá i o málo přínosný životopis z pera 

Karla Friedricha Ledderhoseho, a to přesto, že zároveň promiscue čerpá z jeho 

hlavního pramene, biografického spisu reformátorova potomka Johanna Balthasara 

M. 

 Ani antikvované zdroje jistě nemusí být bezcenné, nicméně jejich 

přeexponováné užívání má své následky. Není-li snad hlavní příčinou faktu, že se 

text místy až povážlivě blíží sbírce historek a idylických obrázků „starosvětské“ 

ražby, pak zcela jistě posílila autorův sklon k takovému podání, a to nikoli 

ku prospěchu věci.  

 Nejde totiž pouze o způsob vyprávění. Nevyhneme se podstatnému 

konstatování, že celá práce své předlohy kompiluje silně popisně a stěží kde 



analyticky, natož pak syntheticky. A toto manko je zvláště citelné, pokud je 

poměřujeme církevně-historickým předznamenáním diplomandova úkolu. Jak již 

napověděla zmínka o „Englischer Schweiß“: jeho text se pozastavuje u všelijakých 

detailů, které příběh oživují, ale s theologií souvisejí někdy jen velmi málo. A co 

horšího: kde by na ni přece jen mělo dojít, tam se autor rychle zastavuje. Tomu, co je 

podstatné z hlediska oboru, kvalifikaci v němž měl prokázat, jako by se často zrovna 

vyhýbal. Církevní a bohoslovné momenty charakterisuje jen letmo a povrchně. Pro 

příklad: k „vystižení“ Mathesiova církevního řádu, pro jeho význam a zajímavost 

diskutovaného v recentní literatuře (což neeviduje), si vystačí – třebaže sám 

podotýká, že byl „podrobný“ – s větičkou: „měl dvanáct částí“. V tomto kontextu 

nakonec ani příliš neudiví, že také slavné wittenberské „Tischreden“ vnímá vlastně 

jen jako „příběhy či přímo anekdoty, točící se okolo Luthera a jeho spolustolovníků“. 

Zanechá to ovšem dojem hluboce nepřípadný. 

 Přesto bych v závěru svého hodnocení nerad byl příliš příkrý. V úvodu 

zmíněné kladné momenty, v nichž práce přerostla průměr, se zdají zakládat naději, 

že aspirant bakalářského titulu může dále zrát a růst. Doporučuji tedy, aby práci 

směl obhájit, a pokud rozprava proběhne slibně, připustil bych ji hodnotit i jako 

uspokojivou, třebaže samotný text takovým v plném slova smyslu není. 
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