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Bakalářská práce je obvykle kompilací, která má dokázat, že kandidát dovede 
pracovat s prameny a literaturou. Není tedy výsledkem samostatné badatelské 
činnosti. V případě této bakalářské práce je tomu jinak. Po delším váhání jsem 
svolil s vedením a s tématem souhlasil. S veškerým rizikem, které ovšem tento 
podnik ponese. 

Kandidátka má vzhledem ke svému zázemí k dispozici širokou pramennou 
základnu, kterou také využila. 

Na základě archiválií se Mádlová pokusila zrekonstruovat Podolákův životopis až 
do jeho vstupu do starokatolické církve. Využila při tom – k mému malému 
nadšení – i orálních historií. Kolem Podoláka se vytvořila tradice, která jej buď 
radikálně odmítá nebo nadhodnocuje. Člověk z masa a kostí se ztrácí. 

Výsledek, který je zde, má nesmírnou hodnotu v tom, že bylo sebráno hodně 
materiálu, i když asi ne všechen (z římských škol se autorce odpovědi nedostalo). 
Materiál se nachází v státních archivech, v Archivu bezpečnostních složek, 
v Archivu hl.m.Prahy i v archívech církevních. 

Myslím si, že bylo třeba ještě dalšího studia, např. sestavení Podolákovy 
bibliografie z této doby. V minulých dnech jsem náhodou našel v měsíčníku 
Výhledy 3 Podolákovy položky, které dám autorce k dispozici. 

Orální historie jeho takové nezpochybňuji, nicméně je třeba je nějakým způsobem 
kriticky zhodnotit. 

Odvrat Podoláka od římskokatolické církve a od dominikánského řádu zůstává i 
o objevení dokumentů k jeho životopisu záhadou.   Stejně nejasný je konflikt 
s německými úřady (potíže proto, že přednášel filozofii česky mít prostě nemohl), 
jakož i nesporné působení v Kuratoriu. Věcně vzato, problémem je i Podolákovo 
členství v KSČ – zde ale nepokročíme, protože stranické archívy zjevně přístupné 
nejsou. 

Kandidátka sebrala značné množství materiálu, které však budu nutno kriticky 
utřídit, selektovat a hodnotit. Do této práce se již autorka nepustila. Proč tomu tak 
je – sama ví, že prameny musí být ještě další, že obraz nelze ještě uzavírat. 



Závěr: Hodnotit věcně tuto práci není lehké. Řádně ji se mnou konzultovala, po 
této stránce ji nelze vytýkat nic. Přináší pracně získané archiválie, které však 
nejsou kriticky vyhodnoceny podle historické metody (což však není úkolem 
bakalářské práce). Hodnocení nechávám na oponentovi, ale přimlouval bych se 
za hodnocení velmi dobré, ne-li výborné. 
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