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Abstrakt 

Disertační práce se zabývá historií kapucínského řádu v Čechách a na Moravě v letech 

1673–1783. Rok 1673 je datem vzniku česko-moravské kapucínské provincie. Horní mezník 

tvoří rok 1783, kdy se tento správní celek rozděluje na českou a moravskou část, čímž jsou 

ustanoveny dvě nové samostatné provincie tohoto řádu. Zároveň se horní časová hranice kryje 

s náboženskými reformami Josefa II., které měly zásadní vliv na činnost kapucínského řádu. 

 První kapitola disertační práce se věnuje zhodnocení dosavadní odborné literatury 

vztahující se k našemu tématu a rozboru metodologických přístupů v ní použitých. Druhá 

kapitola se zaměřuje na historiografickou a archivní praxi pěstovanou v česko-moravské 

kapucínské provincii, skrze niž lze sledovat formování její kolektivní paměti. V rámci této 

kapitoly jsou mj. též představeny jednotlivé instituce, které ve svých fondech uchovávají 

prameny k dějinám kapucínského řádu. 

 V třetí kapitole jsou vylíčeny samotné dějiny česko-moravské kapucínské provincie, 

které jsou v této době ve znamení velkého rozvoje, a to z pohledu nárůstu počtu členů 

a konventů v provincii. Dále je zde popsán vývoj složení osazenstva zdejší provincie z hlediska 

geografického původu a sociální stratifikace. V neposlední řadě je zde pojednáno 

o bezprostředních důvodech, které vedly ke vzniku nového kapucínského řeholního domu. 

Poslední čtvrtá kapitola disertační práce se zabývá úspěšnou interakci kapucínů 

s jednotlivými složkami společnosti (panovníkem, šlechtou, městy atd.), díky které se mohl řád 

tak zdařile etablovat a působit v Čechách a na Moravě. V této části práce jsou ukázány 

i mechanismy, které kapucíni používali při navazování a prohlubovaní sociálních kontaktů. 

Dále je zde rekonstruována síť kapucínských podporovatelů, ale rovněž jsou zde přiblíženy 

i konflikty soužití kapucínů s některými složkami společnosti (především řeholními řády 

a diecézním klérem), které tento řád vnímaly jako konkurenci. 

Disertační práce je doplněna o celou řadu příloh, z nichž největší podíl tvoří biografické 

medailonky řeholníků, kteří v ní byli zmíněni. 


