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Kolegyně Dominka Šalamonová si vybrala jako téma své bakalářské práce problém, 

jenž má svou historickou, ale i teologickou specifičnost a může přinést nejedno úskalí. Rád 

proto konstatuji již v úvodu svého hodnocení, že se s nimi vyrovnala vzhledem k standardům 

bakalářské práce solidním způsobem a na nadprůměrné úrovni. Napomohla tomu jistě i 

zvolená struktura práce, jež má logickou povahu, dovoluje přehledné čtení a vede ke 

komparativnímu vnímání textu. 

 Autorka přesvědčuje, že zvládá základní postupy historické metody. Dílo je opřené o 

kritickou reflexi rozsáhlé odborné literatury a zejména studium velkého množství pramenů 

různé povahy. Při jejich kritické analýze je patrné, že kolegyně Šalamonová ovládá bez 

větších problémů jejich latinu i terminologii, a je proto schopna logických, věcně správných a 

akceptovatelných interpretací. 

 Za hlavní přínos práce považuji pisatelčinu schopnost zasazovat teologickou debatu do 

historického kontextu, ve kterém se odbývala a který ji významně ovlivňoval. Přitom se jedná 

o mimořádně složité období s vlastní vnitřní dynamikou. Je pro něj charakteristická častá 

proměnlivost jejího těžiště mezi východní a latinskou církví s celkovou tendencí postupné 

emancipace papežství na východním císařství i řecké teologii, jakkoliv konkrétní pokroky ve 

sledovaném období byly ještě minimální. Mohlo z ní však těžit papežství pozdějších epoch, 

jak ostatně autorka naznačuje v samotném závěru práce. Stejně tak oceňuji i originální použití 

biografické metody jako jistého měřítka významu osobnosti pro dané období; jde o postup, 

jenž má možná mnohem širší a obecnější použití. 

 Výtku drobného charakteru mám pouze jedinou. Týká se interpretace Gealisova 

responsa na s. 37. Nejsem přesvědčen o tom, že se tu jedná o „nadradenosť cirkevnej moci 

nad svetskou“ – neodpovídá tomu totiž terminologie dopisu, jež byla jistě volena zcela 

promyšleně: proti regalis potestas stojí auctoritas sacra pontificum. Myslím, že vhodnější je 

tu funkční přiřazení: církev je odpovědná morálně a v plánu spásy. 



 Nehledě na tento detail práci rád doporučuji k úspěšné obhajobě a navrhuji ji 

klasifikovat známkou 

 

výborně 
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