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Téma diplomové práce M. Pohunka považuji za velice zajímavé a přínosné 

současně. Kdo se někdy zabýval otázkou  situace klášterů za husitství, tak patrně 

nepřehlédl, že  - krom nedostatku pramenů samotné klášterní provenience - bývá 

to pohled jaksi z druhé strany. Zjednodušeně řečeno: ze strany  laického světa ve 

své době, a posléze i kritických historiků, či apologetů, třeba jen z pohledu 20. 

století. Již tato skutečnost je mi sympatická, že ji autor nesledoval. 

 Diplomka má velice jasnou a spolehlivou strukturu. Dále je založena na 

bezpečné znalosti narativních pramenů, jakož i dokumentace vzešlé přímo z 

činnosti kláštera. Totéž platí i o využití literatury, včetně ineditních položek, 

které pocházejí z klášterního archivu. Mám za to, že klíčové partií práce by měl 

být poměr veřejného života pražského souměstí (Nového města Pražského 

zvláště) a kláštera speciálně. Protože tato dichotomie skrývá klíčovou 

metodologickou otázku: zdali dějiny konkrétní ho kláštera lze odvozovat od 

obecných trendů.  

 V tomto kontextu autorovi "přepadává" to obecně pražské do speciálně 

klášterního, což ovšem nepovažuji za chybu. Spíše naopak evokace nálad v 

pražských městech je  důležitým faktorem pro poznání atmosféry v tom, kterém 

klášteře. A to proto, že se to bezprostředně odráží ve vnitřních dějinách kláštera 

na Slovanech po roce 1419. osobně bych se také klonil k tomu, že klášter vyvázl 

z let výbuchu radikalismu  v podstatě nepoškozen. Autor sleduje velmi 

přesvědčivě i další události  ze třicátých a čtyřicátých let 15. století. 

 Diplomová práce je nejen obsahově, ale i po formální, ba technické 

stránce velice kvalitním dílem. Na tom nesnižují nic dvě drobné poznámky: 

postrádám sekularizaci klášterních nemovitostí, které by se měla projevit na 

vnitřním životě  kláštera.Zza druhé, když jsem práci otevřel, rozpadla se skoro 

na provočinitele..... první otázka by se mohla stát předmětem rozpravy. 

 

 



 Diplomovou práci M. Pohunka rád doporučuji k obhajobě, navrhuji 

klasifikovat stupněm výborně s tím, že je možné práci uznat jako rigorózní. 

       

 

V Praze 27. května 2014 

 

                prof. Jaroslav Čechura 


