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Jeroným Filip Hofmann: Historický vývoj inkorporace farností řeholním 

společnostem, KTF UK 2008 

 

Předmětem rigorózní práce Jeronýma F. Hofmana je sledování vývoje právního institutu 

inkorporavaných farností v západní církvi od jeho počátků ve vrcholném středověku až do 

současnosti ovlivněné duchem a zákonodárstvím II. vatikánského koncilu. Vytčenou metodou 

je studium pramenů a literatury a jejich analýza. Po dvou stručných kapitolách a vlastnických 

a patronátních kostelech, resp. právu, následuje stěžejní kapitola (4) o vývoje inkorporačního 

práva v celé době jeho existence. Autor celkem přehledně vysvětluje důležité pojmy, vývoj 

názorů nejvýznamnějších kanonistů středověku i potridentských, často cituje prameny. 

V druhé části 4. kapitoly rozebírá detailně úpravy podle CIC 1917 a jeho následných právních 

výkladů a komentářů. Nakonec vysvětluje i současný stav, který upravuje zejména Motu 

proprio Eclesiae Sanctae, vydané Pavlem VI. v roce 1966. Pro přehlednost textu jsou užitečná  

shrnutí na konci alespoň některých kapitol, která pomáhájí čtenáři neutonout ve 

velkém množství právních termínů a sentencí. Text je v zásadě srozumitelný, místy by ale 

potřeboval stylově zjasnit (např. na s. 63 uvést kým a komu byly položeny otázky ohledně 

Ecclesiae Sanctae).  

 Nyní k nedostatkům:  

1. Rigorózní práce na KTF UK je chápána jako výsek připravované práce disertační. 

Nicméně i tady by neměla scházet interpretace a syntéza především v závěru práce. 

J. F. Hoffmann však závěr pojal jen jako resumé, tedy shrnutí a  stručné 

zopakování předchozích kapitol.  Zde bych naopak očekával zamyšlení nad 

vhodností či nevhodností institutu inkorporovaných far v dějinách i v současnosti. 

2. Za další nedostatek považuji převažující závislost na jediném knižním titulu: sám 

autor přiznává (s. 12, pozn. 21), že jeho práce je z poloviny svého rozsahu (s. 12-

49) závislá především na monografii Dominika Lindnera (Lehre von der 

Inkorporation in ihren geschichtlichen Entwicklung, München 1951). Z Lindnera 

J. F. Hoffmann převzal zřejmě i řazení pramenů a jednotlivých problémů. Většinu 

citátů si asi dohledával přímo v edicích, rozpaky ale vzbuzuje absence 

Friedbergovy edice Corpus iuris canonici (tak dochází k tomu, že např. kánony 

Alexandra III. cituje z Mansiho sbírky koncilních dokumentů, ačkoliv jsou to přeci 

dekretály z Liber extra Řehoře IX., tedy součást Corpusu /s. 17/).  



3. Práce s prameny musí být pečlivější! Např. usnesení II. lateránského koncilu nelze 

citovat podle odborného článku (s. 7), ale musí se odkázat na edici dokumentů 

ekumenických koncilů. Stejně tak je třeba odkazovat na výnosy Tridentina (s. 9, 

pozn. 12; s. 28).  Alberigova edice je přitom k dispozici přímo v knihovně KTF 

UK (sg. E 12942 a Dg 8). Dále pokud v textu hovoří o inkorporační literatuře a 

inkorporačních listinách 13. století je třeba uvést jakých, tedy alespoň autory a 

edice.  

4. Také práce s literaturou musí být pečlivější! Je třeba uvádět název hesla i autora 

konkrétního článku v encyklopediích – např. Lexikon für Theologie und Kirche (s. 

6, pozn. 2; s. 8, pozn. 8). Nestačí napsat název zákoníku, ale je třeba jej i blíže 

popsat, alespoň dobu vzniku a oblast jeho působnosti (s. 10 – „Všeobecný zemský 

zákoník“). Dále není vhodné odkazovat na internetovou podobu článku, když je 

k dispozici v časopise (s. 6, pozn. 3, V. Vaněk v Českém časopise historickém).  

5. Výklad je nutno místy upravit či zpřesnit – např. hned na začátku (s. 6) je označen 

panovník a šlechta za soukromé osoby. To při charakteru středověkého státu lze 

ovšem jen těžko akceptovat. Podobně tamtéž - není možno ztotožnit pozici biskupa 

jako podřízeného a leníka panovníkova. V tom je samozřejmě velký rozdíl. Také 

by neškodilo uvést datum promulgace Liber extra (s. 9). 

6. Autor by neměl zapomínat na staré dobré české názvy cizích měst, takže Graz je 

Štýrský Hradec (s. 13, pozn. 24) a Metz jsou Mety (s. 17).  

7. Nakonec nemohu souhlasit s výkladem, že II. vatikánský koncil byl především 

koncilem pastoračním (s. 59). Přeci dvě z jeho konstitucí (LG a DV) byly 

věroučné povahy a sám J. F. Hoffmann přiznává (s. 60), že koncil udal nový směr 

v eklesiologii.  

 

Jak vidno, potýká se předkládaná práce ještě s mnoha nedostatky. Celkový posudek však 

nemůže být záporný, protože autor se drží vytčeného cíle, tedy sledování historického vývoje 

právního institutu inkorporovaných farností. Pracuje s literaturou i prameny a jeho výklad je 

v zásadě přehledný a jasný.  

 

Proto rigorózní práci doporučuji k obhajobě! 

 

V Praze dne 5. května 2008 

PhDr. Petr Kubín, Ph.D. 


