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A) Posouzení obsahu 

 

Definice cílů práce, stanovení výzkumných otázek    výborně 

Metodologie práce výborně 

Koncepce a struktura práce výborně 

Práce s prameny velmi dobře 

Schopnost analýzy, interpretace a kritického myšlení výborně 

Invenčnost a původnost výborně 

 

Pokud je potřeba, zejména v případě hodnocení „neprospěl“ doplňte hodnocení psaným 

komentářem: 

Autorka nepochybně pracovala samostatně a je schopna i vlastního úsudku, a to nejen na poli 
historiografickém, ale i literárněvědném a vlastně i filozofickém. Oceňuji její znalost němčiny, 
očividný jazykový talent patrný z jejích překladů a schopnost shromáždit často dosud nikdy 
nestudované prameny, různé předmluvy, dopisy a polemiky. Soudím, že mohla zohlednit studie 
Michaela Wögerbauera, případně recentní texty Víta Pěčka ke katolické literární kultuře tohoto 
období nebo Petra Jana Vinše k Františku Náhlovskému. Přehled literatury se spíš zaměřuje na díla 
vztahující se přímo k Schneidrovi, respektive k Bolzanovi; zhodnotila by nějak celkový obraz 
katolického osvícenství v české historiografii? Kontexty jejího výkladu jsou logické, citlivě podána 
je i Schneidrova biografie. Práce oplývá citáty, ty se mi ale jeví většinou funkční (autorka by však 
měla zdůraznit, že je sama přeložila, oceňuji, že obvykle dává k dispozici i originál, doplnil bych jej 
např. na s. 35, ale i na s. 56, u překladů z předmluvy k Lehrbuch der Religionswissenschaft). 

 

B) Posouzení formálních náležitostí 

 

Seznam pramenů a literatury, práce s literaturou výborně 



                             

 

 

 

 

 
 
Poznámkový aparát velmi dobře 

Formální struktura práce výborně 

Stylistická a jazyková úroveň výborně 

Přílohy (pokud jsou) výborně 

 

Pokud je potřeba, zejména v případě hodnocení „neprospěl“ doplňte hodnocení psaným 

komentářem: 

Práce je bezvadně zpracována na rovině formální i jazykové, jazyk je kultivovaný a poutavý, 
s jasnou literární, ba poetickou ambicí, ale přitom věcný. Klíčová slova bych standardně odděloval 
středníky, nikoli hvězdičkami. Značka poznámky pod čarou patří za interpunkční znaménko (s. 
14), jen občas najdeme překlep ve větě (s. 26: „provázel dob studií“). Poznámka pod čarou je věta, 
tj. měla by být ukončena tečkou; postrádám systém zkrácených citací, jenž by práci nepochybně 
odlehčil; poznámkám by neuškodilo větší sjednocení, ale dobrý dojem z celku rozhodně neruší. 

Snad se jen pozastavím u formulace „prameny neumělecké povahy“ – navrhne autorka 
nějaký méně kostrbatý výraz? Nelze nahradit slovo „nachleben“ nějakým českým termínem? Občas 
v textu najdeme zvláštní výrazy jako „zkáznil“ (s. 36), „botanizování“ (s. 50), Sealsfield je na s. 41 
uveden jako „Selsfield“. 

Na s. 32 by měla autorka odkázat, že už o Arbesově inspiraci Schneidrovou nemocí píše 
výše ve své práci, občas by měla důsledněji citovat nebo upozornit, že pracuje např. s prameny 
svou povahou apologetickými (nekrology) nebo shrnujícími (slovníková hesla). Budyšín není 
(pořád ještě) Sasko, ale Horní Lužice (s. 52), najdeme chybu v přepisu názvu Lehrbuchu („an eines 
katholische Universität“ místo einer, s. 54 – a mělo by být řádně citováno, nejlépe i s místem a 
rokem vydání a tiskařem) 

 

C) Celkové zhodnocení 

1) Celkové shrnutí (povinné, alespoň 500 znaků) 

Velmi oceňuji, že Anna Pichnerová si vybrala již pro svou bakalářskou práci téma z bohužel málo 
sledovaného období „mezi psem a vlkem“, z první poloviny 18. a 19. století, které do značné míry 
stojí i stranou univerzitních učebních plánů. Využila patrně i své znalosti filozofické, sama se 
záměrně pohybuje na rozmezí historie a literární vědy. Studentka již v 1. ročníku studia vstoupila i 
do mého výběrového semináře a dokázala od počátku obohatit svými podněty a dotazy jeho 
průběh. O to více mě mrzí, že se z důvodu kolize pracovních povinností nemohu obhajoby její 
práce zúčastnit. 
Struktura práce je logická, i když členění je možná až příliš detailní (některé podkapitolky jsou 
třeba jen půlstránkové). Výstavba studie je založena na inspiraci Arbesovým romanetem, přičemž 
autorka v tomto originálním rámci podává přesvědčivý historický výklad. Možná bych sám začal 
výklad spíše rekonstrukcí Schneidrovy biografie než jeho beletristickým obrazem, ale autorka tento 
svůj postup dokonale „ustála“. Přesvědčivý je přehled pramenů a literatury, smysl dávají i přílohy 
práce. Snad je trochu matoucí, že např. velmi důležitou Schneidrovu předmluvu k Bolzanově 
učebnici náboženství rozebírá autorka průběžně v souvislosti s příslušnou fází Schneidrova života, 
nikoli až v souvislosti s rozborem celého jeho díla. Skvělá je pasáž o Schneidrově druhém životě i 
rozbor jeho díla (byť bych sem zařadil i dílo „odborné“) – obojí vlastně literárněvědné. 



                             

 

 

 

 

 
 
 Práce je jasně mezioborová, výklad je přehledný, nemanipulující. Práci A. Pichnerové 
pokládám vzhledem k dané úrovni studia za text výjimečné kvality, samostatný, zralý a sevřený. 
S radostí ji doporučuji k obhajobě s výsledkem výborně a domnívám se, že by (nejspíš po 
smysluplných částech – dílčích studiích) měla být publikována v odborném tisku. 

 

2) Případně navrhovaná témata či otázky k obhajobě 

Může A. Pichnerová zdůvodnit, proč používá pojem Čechoněmec (sám bych byl spíš pro český 
Němec). Zajímavé je přijetí do značné míry německy zabarveného (i když asi i nadnárodního) 
bolzanovství českojazyčnou národní společností – jak by je autorka vysvětlila? Vnímá Schneidra 
etnicky neutrálně? Co to jsou „optické okolnosti“? (S. 14). Jak by vysvětlila specifičnost 
litoměřického katolického intelektuálního prostředí, domnívala by se, že je dána místní tradicí, 
blízkostí k Sasku či prostě konkrétní konstelací osobností? U výkladu o osobě biskupa Hurdálka – 
lze najít i jiná hodnocení jeho osoby než v jeho – asi zčásti oslavném – nekrologu? Povšimla si 
autorka v souvislosti s litoměřickým centrem i role oseckého kláštera (působení Joachima Crona, 
OCist.)? Odkud je informace o sloužení zádušní mše p. Károu (s. 37)? Trochu váhám, zda lze 
hodnocení Schneidera jako alumna převzít rovnou z Arbesova romaneta.  

Bude možné informace o litoměřickém semináři, převzaté spíše z dobových pamětí a 
nekrologů, prověřit např. ve fondech litoměřického biskupství? Podobně např. informace o 
Christenbundu – čerpá ji autorka pouze z Riegrova slovníku, nebo o Anně Hoffmannové – pouze 
z Loužilovy monografie? Pro „laskavého čtenáře“ by bylo vhodné, kdyby A. Pichnerová někdy více 
odlišila vlastní přínos a informace převzaté z druhotné literatury. 

Na s. 43 autorka pracuje s pastýřským listem psaným Schneidrovou rukou; mělo by být 
ocitováno jeho archivní uložení. Údaj o Schneidrově gramatice má pouze z Frinty, nebo s ní 
pracovala in natura? Možná příliš volně zachází s pojmem „Rakousko“ (s. 54). Bylo by možné 
obohatit výklad o působení Schneidra jako exhortátora na polytechnice – zde hovoří jen vlastně o 
jeho posudcích. 

Některé pasáže jsou někdy možná až příliš podrobné, i když skvěle ilustrují ovzduší, v němž 
Schneider působil (např. pasáž o bolzanistech v Těchobuzi trochu odbíhá od tématu), a čtenáři 
působí potěšení. Závěr studie je vzhledem k jejímu rozsahu neproporčně stručný, A. Pichnerová 
by zde měla jistě zhodnotit i svou analýzu literárněvědnou. U literárního obrazu kněze mne napadá, 
zda by bylo smysluplné srovnat postavu Schneidera třeba i s románem Drašar Terézy Novákové? 
 Hodlá autorka ve výzkumu příbuzných témat pokračovat? Jaké další badatelské směry se jí 
případně nabízejí? (napadají mne případné nevydané prameny, srovnání s jinou osobností atd.). 

3) Závěrečné doporučení 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit známkou výborně 

 

 

V Praze, dne 10. 6. 2020 

 

Podpis PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D. 

 

 


