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Osobnost Viléma Slavaty si získala v českých dějinách kolem Bíle hory své 

silně negativní zabarvení, které provázejí generace mladých lidí od školních 

lavic. Možná, že toto povědomí se projevilo i v poněkud nedostatečném zájmu o 

zpracování této velice významné figury v přelomovém období českých dějin. Po 

náběhu Petra Maťy téma zase v podstatě ustoupilo do pozadí. V tomto kontextu 

je jistě odvážné pustit se do životopisu Viléma Slavaty v bakalářské práci. 

Martin Cimpa takovou odvahu našel. Považuji za velmi správné, že se nepokusil 

na pár desítkách stran, které jsou vymezeny tomuto druhu kvalifikačního spisu, 

vylíčit celý osmdesátiletý život tohoto aristokrata. 

M. Cimpa si vybral si pouze tři segmenty: exil, konfiskace a Slavatova role v 

nich, a poměr k Albrechtovi z Valdštejna. K bakalářské práci bylo možné  

přistoupit v podstatě pod dvěma zornými úhly. Vytěžit veškeré odkazy na 

Slavatovu osobnost v literatuře, nebo se vydat ad fontes. Slavatovský rodinný 

archiv v Jindřichově Hradci představuje ovšem velmi rozsáhlý informační celek.  

M. Cimpa se do Jindřichova Hradce nebál vydat, což velmi pozitivně kvituji. 

Dále se opřel o některé stará historiografická zpracování, jako je Khevehüller a 

další. To jsou nesporné materiálové klady bakalářské práce. 

Druhým kladem je výběr naznačených témat. Považuji to za originální přístup k 

tématu.  Tři vybrané partie jsou velmi vhodné. Jsou zpracované na velmi solidní 

úrovni, zejména po stránce řemeslné, a smyslem pro detail, který ji obsahem 

nejedné poznámky pod čarou.  Jsem přesvědčen o tom, že si M. Cimpa vytvořil 

spolehlivý základ pro možné budoucí prohloubení poznání osobnosti Viléma 

Slavaty. 

K tomu jen několik drobných poznámek: za poněkud matoucí považuji název 

bakalářské práce, který nemusel být tak obecný. Je opravdu otázkou, jaký měl 

Slavata vztah k majetku. Sám jsem teď mohl trochu sledovat interakci Slavata a 

velké panství Třeboň. Zdá se mi, že šlechtic neměl o panství zájem, spokojil se s 

nějakým mobiliářem, ale ne s proslulou rožmberskou knihovnou. V literatuře 

panuje přesvědčení, že každý aristokrat musel mít, co nejvíce nemovitostí.  

Nebylo ve společnosti povědomí o tom, jak skončili Pernštejnové? Doporučuji 



autorovi podívat se na slavatovské kopiáře v RA Slavatové. Ale to jsou jen 

poznámky na okraj, můžeme o nich diskutovat při obhajobě. 

Zajímavou bakalářskou práci Martina Cimpy doporučuji k obhajobě a navrhuji 

hodnocení výborně. 

 

v Praze 10. srpna 2014 

 

 

 

 

 

                                                               prof. Jaroslav Čechura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


