
Posudek bakalářské práce
JANA MACKA

Memorandum Puncta Bohemiae

Spis o rozsahu 60 stran, předložený UK ETF 11.VI.2015, se zabývá textem i 
historickým kontextem prosby o intervenci, již r. 1723 podali pruskému králi Fridrichu 
I.  zástupci  pronásledovaných  českých  evangelíků.  Autor  v něm  navázal  na práci 
proseminární,  konanou  na vídeňské  universitě,  již  však  významně  rozšířil  a 
prohloubil.  Kooperace  s ním  byla  uspokojivá,  nakolik  své  záměry,  postupy  a 
předběžné výsledky opakovaně konsultoval, zároveň však dílo prováděl s potřebnou 
samostatností.

Za hodné ocenění považuji především, že u tématu, které jej zaujalo, usiloval 
o proniknutí k ne zcela snadno přístupnému prvotnímu prameni a překonal větší část 
obtíží, na něž při cestě k němu a vyrovnání s ním narazil, počínaje heuristickou fází 
a nekonče paleografickým rozborem. Nepochybně mu v tom napomohla 
metodičnost, která se jasně zračí také ve výstavbě písemné práce. Právě tlumočení 
pasáží listinné dokumentace, jež dosavadní literatura vynechávala či parafrázovala, 
překračuje meze toho, co z ní lze shromáždit, zatímco jinak je zde její obsah spíše 
poměrně pečlivě reprodukován. Děje se tak ovšem způsobem, který je asi přiměřený 
kvalifikační úrovni, na niž autor aspiruje. A v obdobném smyslu shledávám 
omluvitelným, že přepisy a překlady pramenů nejsou natolik dokonalé, aby mohly 
posloužit za předlohu ediční; jako pracovní podklad orientují celkem dobře.

Text má ovšem přece jen i nedostatky, které nelze stejně snadno relativisovat. 
Jak v pramenných, tak ve výkladových částech se nachází řada překlepů, jakým se 
jistě bylo možné vyhnout. Zarážející jsou opakované prohřešky proti českému 
pravopisu. I jiné rušivé známky spěchu budí dojem, jako by výsledek tvůrčího 
procesu ani nebyl kontrolován zpětně. Tím je narušena i působivost výše zmíněné 
promyšlené výstavby práce, jež nezabránila někdy až mnohomluvnému opakování.

Pravda, zjištění, jež lze z rozebíraných listin vyvodit, není žádný velký 
přebytek, i proto je asi autor raději uplatňuje opakovaně. Kapitolka „Interpretace“ už 
by prostě mohla být nadepsána jako „Shrnutí“.

Ale to je spíše konstatování. Věcného obsahu by se týkala více námitka proti 
označení (důsledně dodržovanému) jednoho z dokumentů za „Přímluvu“, ačkoli 
ve skutečnosti jde o žádost o přímluvu (za předkladatele a jim podobné). Proč autor 
neužil raději klasického termínu „suplikace“, jak mu napověděl přinejmenším Gustav 
Adolf Skalský?

A k této otázce připojím pro kontrolu ještě dvě další, nad formulacemi, jež 
působí zavádějícím dojmem, ale jejichž vylepšení by mohlo pomoci vyjasnit, nakolik 
zde opět spolupůsobil jen spěch, anebo zda se v nich zračí autorovo nedostatečné 
pochopení historické situace:

Co chtělo a mělo být řečeno na str. 10, kde se mluví o přímluvě pruského 
krále u rakouského císaře?

Co chtělo a mělo být řečeno na str. 12, kde se mluví o ustanovení zásady 
„cuius regio, eius religio“ ve Svaté říši římské Vestfálským mírem?
Průběh obhajoby považuji za důležitý pro konečné zhodnocení; předběžně bych 
navrhoval užít známky z prostředku klasifikační škály.
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