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Cílem bakalářské práce Jana Mikschika bylo „alespoň částečné zmapování působení 

reformátora Johanna Mathesia v hornickém městě Jáchymově, ... jeho rektorské, kazatelské, 

farářské a spisovatelské činnosti a jeho vlivu na kulturní, politický a v neposlední řadě hlavně 

církevní život v tomto renesancí a reformací ovlivněném městě, a částečným úvodem do jeho 

rozsáhlého díla“ (z krátkého úvodu na s. 1). 

Práci autor rozdělil na čtyři oddíly: „Johannes Mathesius – život“, „První působení 

v Jáchymově 1532-1540“, „Mathesius kazatelem a farářem v Jáchymově“ a „Mathesiovo 

dílo“. Pomineme-li, že hned první oddíl není nazván příliš šťastně a zůstává popisem 

Mathesiova života před příchodem do Jáchymova, je práce strukturována adekvátně 

zvolenému cíli a provádí čtenáře celým životem Johanna Mathesia s přiměřeným důrazem na 

jeho jáchymovské působení prostřednictvím dobře zvolených podkapitol. Jako svého druhu 

přídavek či spíše doslov připojuje autor na závěr seznam Mathesiových hlavních literárních 

děl bez jejich hlubší či jen částečné analýzy. 

Autor svůj výklad valně založil především na znalosti starších a již klasických 

mathesiovských prací, především díla Georga Loesche z roku 1895 (kterého ovšem uvádí pod 

jménem Lösche a z jedné osoby dělá tak dva autory – např. v literatuře na s. 52). Starší podání 

však neopouští ani tam, kde by užití novější práce bylo k užitku, takže např. svůj výklad 

událostí Šmalkaldské války autor opírá o dílo Karla Tieftrunka „Odpor stavův českých proti 

Ferdinandovi I.“ z roku 1872, přestože zná, resp. v použité literatuře uvádí také novější práci 

Josefa Janáčka „České dějiny: doba předbělohorská“ z let 1971-1984, kde je této válce 

věnován značný prostor. Své prameny, uvedené v závěrečném soupisu, zdá se, zná pak jen 

z druhé ruky. 

Bakalářská práce obsahuje řadu chyb pravopisných i syntaktických, stejně jako řadu 

překlepů. Autor však má problémy i se skloňováním samotného Mathesiova jména, které ve 

2. pádě uvádí na několika místech ve tvaru „Matheisiově“. Horší, protože interpretačně 

nepřesné až zavádějící jsou i jeho formulace s využitím přídavného jména „reformovaný“, 



v kontextu: „Johannes Mathesius po sobě zanechal rozsáhlé dílo hodné reformovaného 

humanisty“ (s. 41) či „V německy mluvících zemích žily Mathesiovy spisy stále v povědomí 

reformovaných církví“ (s. 48), což dělá z luterána a příslušníka luterské církve 

reformovaného, příslušníka reformované (švýcarské) větve reformace. 

 

Klady práce: Práce je čtivá, logicky utříděná a ve svém výkladu komplexní. Její ovlivnění 

bádáním více než sto let starým je do jisté míry odrazem toho, že v případě života Johanna 

Mathesia bádání příliš nepokročilo a inovován byl především kontext jeho působení na poli 

reformace a lépe jsou známy i jeho spisy. 

Zápory práce: Přes řadu chyb formálního rázu je práce pouhou kompilací starších prací, 

nového a svérodého nepřináší prakticky nic. 

 

Přesto je bakalářská práce Jana Mikschika na srovnatelné úrovni s jinými pracemi tohoto 

druhu, jež jsou rovněž kompilační povahy a stejně tak úzkostlivě vzdálené snaze vyjádřit 

vlastní vidění stavu věcí a přispět k celkovému obrazu i vlastní badatelskou prací. Proto ji 

doporučuji k ústní obhajobě a navrhuji ji předběžně klasifikovat stupněm D – jako 

uspokojivou. 
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