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  Intelektuální práci Víta Pěčka sleduji se zájmem již od jeho I. ročníku a vždy jsem velmi 
oceňovala jeho nadšení, pracovitost a velký rozhled v oblastech, které se stále více stávaly 
předmětem jeho hlavního zájmu – církevní dějiny a osvícenství (resp. „proti-osvícenství). Téma 
bakalářské práce, zaměřené na studium reformně katolického časopisu Religion und Priester, 
bezprostředně spojuje oba Pěčkovy intelektuální zájmy a zhodnocuje právě i jeho schopnost 
uchopit i poměrně značné nuance tohoto obtížného jazyka – němčiny konce 18. století.  

Hodnocení po stránce obsahové:  

Prvním novátorským přínosem Pěčkovy studie je již volba tématu a materiálu: v české 
historiografii jde v podstatě o první pokus o zpracování tohoto pramenu klíčového pro dějiny 
„josefinismu“ jako osvícenského katolicismu. Časopis Religion und Priester, který vycházel v letech 
1782-1784 v Praze a ve Vídni, představuje v českorakouských zemích vlastně vůbec první 
periodikum náboženského charakteru vůbec; navíc jde o periodikum zaměřené výrazně reformně 
– osvícensky, zaměřuje se na citlivá a sporná témata diskutovaná v katolické církvi 18. století a 
směřující k její „očistě“. 

V. Pěček se snaží o rozbor myšlenkového odkazu časopisu, věnuje také zvláštní pozornost 
osobnosti a aktivitám hlavního vydavatele časopisu, F. X. Huberovi. Velmi cenná je i snaha o 
rekonstrukci dalších členů „autorského kolektivu“, sociálního zázemí autorů, za pomoci hledání 
tematických os, které jej propojují s jinými, podobně zaměřenými tiskovinami. Velmi obezřetně 
pracuje V. Pěček s výsledky svých předchůdců a nebojí se korigovat jejich hypotézy i závěry.  

Těžištěm práce je však kritický obsahový rozbor publikovaných textů, jimiž jsou různé 
stylistické útvary (výklady, básně, polemiky a útvary v tehdy populární formě dialogu, ale i 
čtenářské (fiktivní či reálné) dopisy).  V. Pěček se zaměřuje na témata, která tvořila jakousi 
ideovou osu časopisu a která současně představují i základní myšlenkové pilíře diskusí o radikální 
proměně katolické církve vzešlé ze závěrů Tridentského koncilu (papežství, mnišství a řeholní 
život, očistec, světci, zázraky, celibát, obecně „zlořády“ v církvi; dále pak především nové 
myšlenky jako sjednocení křesťanských církví, tolerance, osvícenství, zavedení zemského jazyka 
(je otázkou, zda pro realitu 18. století používat termíny „národní“ či „lidový“, jako to činí V. Pěček, 
nebo si například vypůjčit dnes poměrně módní termín „vernakulární“) do liturgie, vztah církve 
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ke státu apod…). Zajímavý je i sémantický rozbor některých klíčových dobových pojmů 
(Missbrauch = zlořád, zneužití; pověra; ). Pěček si všímá například i reflexe severoněmeckých 
(protestantských) autorů a zamýšlí se nad rolí protestantského prostředí pro reformně laděné 
katolické myslitele („saské“ vynálezy). Snaží se však zachytit i projevy radikálně kritických 
tendencí, které řadí pod dobové směry jako „naturalismus“ („materialismus“) či „etatismus“.  
Zajímá se také o stylistickou rovinu textů a zdůrazňuje jejich útočně kritický a ironický náboj, 
poměrně výjimečný ve své době a prostředí.  Zamýšlí se také nad otázkou, proč takto unikátní a 
podmanivý časopis tak brzy zanikl: zde pracuje se dvěma hypotézami – jednou je rozchod či ztráta 
podpory s vydavatelem Schönfeldem, druhou pak slabý zájem publika, tedy poměrně omezená 
čtenářská základna.  

Jde o velmi kvalitní rozbor časopiseckých příspěvků, k němuž studentovi výrazně 
napomohla skutečnost, že si během studia výborně osvojil schopnost četby obtížného dobového 
německého tištěného i psaného textu, která mu umožnila zachytit i jemnější nuance výpovědí. U 
některých témat by možná bylo vhodné zasazení do širšího kontextu soudobých debat (Pěček tak 
činí jen někde, např. u celibátu), aby více vynikla sounáležitost časopisu se soudobým kritickým 
diskursem. Metodologicky by možná pomohlo i pohrát si s některými postupy kritické analýzy 
diskursu (CDA), s vymezením různých ustálených topoi a stereotypů, metafor apod. 
konstitutivních pro katolický reformní/osvícenský diskurs 18. století. Kontakty a srovnání 
s protestantským prostředím by možná stály za další hlubší rozbor (argumentace protestantů a 
reformních katolíků v otázkách celibátu, papežství, mnišství).  

Hodnocení po stránce formální: Práce je vystavěna logicky a přehledně, je napsána 
srozumitelným a čtivým stylem, stylistické či pravopisné neobratnosti se v ní téměř nevyskytují. 
Někde by bylo možná záhodno volit jiné termíny (př. „nevěra“ - zde spíše „bezvěrectví“; (s. 37)), 
ale jde veskrze o drobnosti k autorovu zvážení.  

Závěr:  

Domnívám se, že bakalářská práce Víta Pěčka plně vyhovuje nárokům kladeným na tento 
typ kvalifikační práce. V. Pěček dokázal uvážlivě zvolit jasně vymezený a bakalářskou prací 
uchopitelný pramen, vymezit okruh témat a otázek, zformulovat vlastní hypotézy a obezřetné 
závěry. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně.  
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