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Vít Pěček si pro svou studii zvolil badatelsky stále poměrně málo frekventované období přelomu 18. a 19. století, 
což dokazuje i jistá potíž sehnat pro ni oponenta, ačkoli její vznik kolegové velmi uvítali. Sám jsem lehce váhal 
přijmout vedení této práce, neboť se poněkud míjí s mým badatelským zaměřením. Rozhodně toho ale nelituji – 
s autorem se spolupracovalo dobře, kapitoly práce odevzdával průběžně a uváženě zohledňoval moje připomínky, 
tj. měl jsem možnost jeho vývoj dobře sledovat. Svými znalostmi i rozhledem V. Pěček patří určitě mezi nejlepší 
studenty, které jsem měl možnost za své pedagogické působení potkat. 

Struktura práce i autorovy argumentace je logická a nelze jí nic vytknout. Autor text člení do tří větších 
oddílů, věnovaných nejdříve pravděpodobným autorům časopisu Religion und Priester; poté se snaží charakterizovat 
v dobře vybraných, byť do jisté míry se prolínajících tematických celcích („náboženské zlořády“ – „kult svatých“ 
– „celibát“ – „mniši“ – „liturgie“, překrývá se do jisté míry pasáž o kněžském celibátu a mnišství) jejich náboženské 
myšlení. Některé podkapitoly jsou snad příliš rozsáhlé (např. o Huberovi). Autor si jasně vytyčuje badatelské 
otázky, přesvědčivý je výklad o pramenech i literatuře, které V. Pěček samostatně a trefně hodnotí. Mohl by ovšem 
prohloubit rozbor své badatelské metody a zdůraznit vlastní přínos své práce.  

Formální úroveň práce je výtečná. Poznámkový aparát je zpracovaný pečlivě a důsledně, byť 
nesouhlasím s uváděním křestních jmen za příjmeními. Též v systému zkrácených citací bych neuváděl tři tečky 
za názvem práce a místo křestních jmen bych psal pouze iniciály. Je třeba poznamenat, že z práce vypadla povinná 
klíčová slova. Jinak zde nalezneme jen drobné nedostatky.1 Také po stylistické a jazykové stránce je text 
zpracován velmi pěkně a poutavě, Pěček sděluje dost obtížnou materii výstižně, přehledně a úsporně. Tu a tam 
ovšem najdeme drobné prohřešky – např. špatná pronominální flexe na s. 8 („po své zániku“). Autor má sklon 
nadužívat pasivních vazeb (např. „je nastíněn dobový publicistický kontext“, tamtéž). Osobně mám trochu potíž 
s výkladem v plurálu („chceme nastínit“ ap.), ale tuto otázku jsme s V. Pěčkem průběžně během odevzdávání 
práce řešili. Občas se opakují brzy po sobě táž slova (však, příliš, také), někdy se zbytečně objevuje slůvko „nám“. 
Neobratná je formulace „jali se učinit“ (s. 13), na s. 23, v druhém odstavci, prvním řádku najdeme čárku navíc. S 
opakováním informací, tak častým ve studentských pracích, se ve studii nesetkávám, bylo by však vhodné ji více 
provázat vzájemnými odkazy (např. Cronův zájem o pohřbívání nekatolíků). 

Po stránce řemeslné lze konstatovat, že autor cituje své zdroje důsledně a pečlivě, chybí jen např. odkaz 
na tvrzení „Wangermann ukazuje“ (s. 14).2 Když Pěček uvádí, že styl i obsah zřetelně ukazují na jednoho autora 
(s. 19), bylo by dobré to doložit textovou ukázkou. Uváděl bych (pokud je to možné) jména tiskařů u jednotlivých 
děl. Prověřoval autor výskyt časopisu v Národní knihovně? V této souvislosti se totiž odvolává jen na Laiskeho 
bibliografii. Oceňuji, že V. Pěček popisuje svůj způsob práce s prameny (transkripce), ovšem uvítal bych vysvětlení 
užívání křestních jmen (spíše v německé podobě). Opatrnější bych byl při výkladu o žánru příspěvků – např., co 
znamená „poučný výklad“? V tomto ohledu by bylo při dalším výzkumu vhodné důsledněji zapojit literární teorii 
(s. 16).  Zdá se mi, že citát v poznámce pod čarou zcela neodpovídá tvrzení v hlavním textu (s. 48, pozn. 322). 

Autor se věnuje např. problematice ceny či předplatitelství časopisu, bohužel o nich ale nic v pramenech 
nenachází. Větší pozornost by se možná měla věnovat délce jednotlivých statí, respektive bylo by snad možné se 
pokusit statisticky uchopit výskyt jednotlivých témat. Kvalitní je rozbor Schrautzerových brožur a jejich srovnání 
s výpovědí RuP. Snad by bylo vhodné vysvětlit, co je Biedermanns-Chronik. Oceňuji, že V. Pěček je schopen nejen 
obsahové analýzy, ale pouští se i do prosopografických medailonů autorů s RuP spjatých. Životopis J. Crona je 
vzhledem k hlavnímu tématu práce možná až příliš podrobný, ale chápu, že se autor nechal poněkud unést 
v případě osobnosti, o níž lze zjistit více informací. Co znamená, že Cron pobíral „celý plat“, když byl přeci 
řeholník? (s. 25). Podobně rozsáhlá je pasáž o F. X. Huberovi – různé peripetie jeho života a díla ale pěkně odrážejí 
dobové publicistické zvyklosti. Pěček zde navíc dokládá přesvědčivě svou schopnost propojit výpověď dobových 

                                                           
1 Chybí např. tečka za mým titulem v titulu práce, tu a tam je nejednotné užití pomlček a spojovníků (s. 13 v poznámkách), autor jednou píše „r.“, 
jednou „rok“ (s. 35), značka poznámky pod čarou by měla stát vždy za interpunkčním znaménkem. 
2 Podobně působí vágně tvrzení „leccos naznačuje“ (s. 32). V pozn. 87 na s. 19 je třeba při prvním citování díla Klägliche Nonnenbriefe uvést úplný 
odkaz. Na s. 17 by bylo vhodné znovu přesně odkázat na exemplář strahovské knihovny. 



pramenů a literatury, bylo by však vhodné soustavněji porovnat tuto analýzu s rozborem odpovídajících pasáží 
z článků publikovaných v RuP. Když uvádí, že se v díle „zvláštním způsobem mísí tradiční katolická zbožnost 
s osvícenstvím“ (s. 39), opět by bylo dobré toto tvrzení doložit. 

Nejzdařilejší a nejkoherentněji pojatý je jistě oddíl pátý, rozebírající různá témata na stránkách RuP, 
přičemž autor dokáže reflektovat i myšlenkový vývoj autorů časopisu, např. proměny, jimiž prochází pohled 
časopisu RuP na Josefa II. – jistě by bylo vhodné zde srovnat jej např. s vývojem pohledu F. M. Pelcla. Naváže-li 
autor později na svou bakalářskou práci, jistě by se nabízelo srovnat pohled na zde rozebraná témata v jiných 
médiích své doby, případně je např. srovnat s kritikou protestantské reformace, protože terče i rysy kritiky se 
opakují v protestantství i osvícenství, i když z Pěčkova rozboru se zatím zdá, že autoři RuP se příliš často do 
minulosti ve svých výkladech neobraceli (byť autor hovoří o historické mytologii na s. 67). Stejně tak by bylo 
vhodné analyzovat pohled na přítomnost národního jazyka v liturgii, která má přece i v české historiografii 
dlouhou tradici („utrakvismus jako pokračování ,starého náboženství‘,“ myšlenka, která se objevuje už v díle 
Bohuslava Bílejovského). Za pozornost stojí diferencované vnímání jednotlivých řeholních řádů a poznámka, že 
manželství duchovních je odmítáno jako něco cizího, „saského“. (s. 56). Vstupují např. do ekumenických úvah na 
stránkách časopisu nějak specificky české poměry a vůbec husitství? Vztah autorů k české tradici by snad mohl 
napomoci pro identifikaci autorů RuP. 

Práce s prameny je kvalitní. V další fázi výzkumu by snad bylo dobré projít důkladněji některé katalogy 
dobových knihoven a provést další sondy do korespondence soudobých intelektuálů, aby bylo možné utvořit si 
představu o dobových RuP. Pokusy v tomto směru, spíše marné, ovšem autor již učinil (nahlédl např. do nedávno 
vydaných Heldových pamětí, což ale ve svém výkladu nezmínil). Přínosné by jistě bylo důsledněji hledat stopy po 
časopisu ve Vídni. Další cestu výzkumu nabízí též důslednější pohled na zdroje a autority využívané autory RuP 
(jsou spíše jen vypočteny na s. 42–43, přesně ocitovány by měly být Freymüthige Briefe über die Religionsvereinigung, s. 
70, nebo píseň protestantského autora Ch. F. Gellerta), stejně jako prohloubení obsahové analýzy, případně 
nalezení nějakého srovnatelného časopisu. Možná by bylo dobré více popsat všechny tři svazky časopisu (z jaké 
knihovny jsou tři svazky zmiňované v příloze?) a jednotlivé texty v nich, což by usnadnilo čtenáři orientaci ve 
výkladu.  

Drobné připomínky: Některé pojmy by měl autor lépe vysvětlit, jako např. „katolický ortodoxní časopis“; 
spojení může v kontextu současného jazykového úzu působit trochu zavádějícím dojmem. Podobně by bylo dobré 
upřesnit, co přesně spadá do „vnější charakteristiky“. Lze hovořit bez výhrad o systému „osvícenského 
absolutismu“? – termín je spíše pozdější. 

Závěr práce dobře shrnuje výsledky studie. Autor naznačuje možnosti výzkumu směrem k novějšímu 
vývoji, až k druhému vatikánskému koncilu, jak ale naznačuji už výše ve svém posudku, pokládám za přinejmenším 
stejně smysluplný i pohled zpátky, ke kritice reformace, ba možná i středověké literatury. Seznam literatury i 
pramenů je rozsáhlý a svědčí o autorovu přehledu a schopnost vyrovnat se zejména s výsledky literatury německé 
a rakouské.3 Uvažoval ale autor o paralelách katolické publicistiky např. ve francouzské či italské kultuře? 
Postrádám rozsáhlejší přílohy, bylo by vhodné uvést třeba nějaký článek in extenso, aby se mohl čtenář lépe seznámit 
se způsobem argumentace. Vůbec by neuškodilo textu uvést v něm více citátů při rozboru konkrétních témat a  
zprostředkovat fyzickou podobu časopisu.  

Práce analyzuje dosud bádáním zcela opomíjený pramen, začleňuje jej do obrazu doby a otevírá další 
badatelské otázky, byť je zřejmé, že ne všechny bude možné zodpovědět. Oceňuji autorovy odvážné hypotézy 
zvláště v souvislosti s pokusem identifikovat některé autory či propojit různá díla soudobého diskursu, s tím, že 
do pramenů nevkládá do nich to, co v nich není. I když takřka nepracoval s archivními nevydanými prameny, 
bohatě to vyvážil jeho důkladný rozbor tištěné literatury a zohlednění výsledků odborného bádání. 

Závěrečné hodnocení: Pěček se pustil do obtížné problematiky katolické německojazyčné publicistiky, 
důkladně zpracoval jeden její výsek a obohatil tak naše poznání a chápání katolické osvícenské kultury. Má výborný 
přehled po dobové literatuře a výborně pracuje s německými prameny. Jeho metodologická východiska jsou 
ovšem spíše klasická. Jistě by se nabízelo více využít textové analýzy a vůbec jazykového pohledu, byť to 
pochopitelně nemůžeme očekávat u práce předkládané k obhajobě na oboru historie. Autor je schopen práce 
prosopografické i rozboru idejí, pracuje s dobovou publicistikou i krásnou literaturou. Požadavky kladené na 
bakalářskou práci tato studie zcela splňuje, ba překračuje. Studii Víta Pěčka navrhuji bez rozpaků hodnotit 
známkou výborně a domnívám se, že by si některá z jejích pasáží zasloužila i publikování v odborném tisku.  
 
V Praze, dne 27. srpna 2018        PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D. 

                                                           
3 Na jednom místě zde vypadla kurzíva, u Lormanovy práce by asi mělo být zmíněno, že nebyla vydána tiskem. K osvícenskému myšlení zde chybí 
studie F. Kutnara, využívané v textu, nebo M. Machovce, zbytečné je asi zmiňovat jako zvláštní zdroj nevyčerpatelné googlebooks. 


