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Bývá nepěkným zvykem, když bakalářské práce řady studentů jsou pouhými kompilacemi, 
závislými sice na odborné literatuře i publikovaných edicích a vyhýbají se pramenům 
nevydaným. Přínos takových děl pak bývá sporný, protože jejich s problematikou 
obeznámený čtenář v nich nenalezne víc, než by sám čekal a znal. Samotný student pak 
fakticky vůbec nezíská zkušenost s „řemeslnou stránkou“ svého oboru, která spočívá právě a 
jedině v práci s prameny, bez ohledu na jejich dochovanou podobu, a setkává se pouze 
s interpretacemi těch, kteří s prameny již pracovali. 

Tento případ naštěstí neplatí pro bakalářskou práci Jana Macka, nazvanou 
„Memorandum Puncta Bohemiae“, zabývající se čtyřmi dokumenty, které vznikly 
v souvislosti s žádostí českých evangelíků roku 1723 pruskému králi a zachovaly se v literární 
pozůstalosti kněze Daniela Ernesta Jablonského. 

Autor práce se nejprve věnuje historickému kontextu vzniku oněch dokumentů, své 
prameny následně představuje, edituje a překládá. Vzápětí se obrací k otázce jejich vzniku a 
dochování, k jejich autorům, adresátům i samotnému obsahu. V závěrečné interpretační 
zkratce pak podává promyšlenou souhrnnou analýzu svých dosavadních zjištění, která 
přispívá k lepší znalosti těchto dokumentů a do jisté míry překračuje stav dosavadního bádání. 

Nejsem odborníkem na církevní dějiny 18. století, ani na otázky spojené 
s evangelickým exilem té doby a problematiku tzv. skryté církve české reformace, práce však 
přesto na mne působí poctivě a přesvědčivě, v interpretační rovině jí nemám prakticky co 
vytknout, bohužel hůře dopadá po stránce formální. 

Práci obtěžuje především celá řada pravopisných chyb a překlepů, jichž lze v celé 
práci napočítat desítky, aniž je zde musíme jmenovat. Závažnou chybou autora nad rámec 
řečeného je pak jeho ztotožňování Uher, resp. Uherského království s dnešním Maďarskem 
(tj. Maďarským královstvím – sic!), patrné v jeho překladu dokumentů na s. 27 a 28, ale i dále 
(s. 32). Jako chybu však lze považovat i nedůsledné užívání jména pruského krále, uváděného 
autorem jednou jako Fridrich Vilém I. (např. s. 3), jindy jako Bedřich Viléma I. (např. s. 15). 

Při autorově znalosti uváděných paleografických příruček však překvapí také to, že 
nevěnoval pozornost případným pravidlům edičním, pročež mohl nečitelná slova a pasáže 
namísto užívaného „x“ jednoduše nahrazovat několika tečkami v hranaté závorce, jak je při 
ediční práci běžné. Současně však mohl také standardně označovat foliaci jednotlivých 



dokumentů [1r], [1v] atd. a vyhnout se nepěknému a neobvyklému užívání spojení „List 3“, 
„List 4“ apod., jímž své texty nemístně „rozsekal“ do několika vizuálně samostatných bloků. 

Další slabiny vykazuje také Mackův překlad, který je nedůsledný, takže ponechává 
např. na s. 26 německou větu a německý hraběcí titul, stejně jako tamtéž uvedenou 
„makarónskou“ latinsko-českou dataci. Vadné je rovněž nesprávné užívání malých a velkých 
písmen v překladu (např. duchovní Knihy, Milému Bohu, nejmilostivější Král, Pana z Ilgen, 
Králi Anglie), nemluvě o skloňování jména slezského města Vratislav zde (s. 28) i dále (s. 
39). 

Přes řečené si lze po úpravách a nové redakci snadno představit bakalářskou práci Jana 
Macka jako článek v odborném periodiku. Její přínos (ediční a interpretační) dalšímu bádání 
je zjevný a nepopiratelný. Jedině pro výše řečené lze bakalářskou práci navrhnout 
k hodnocení klasifikačním stupněm B, při pečlivějším zpracování by však Mackova práce 
působila jako výborná. 
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