
Oponentský posudek 

Jan LAVICKÝ, Klášter v Sedlci mezi zničením a "druhým založením". Diplomová 

práce obhajovaná na ÚČD FF UK, Praha 2008, 99 s. 

Jan Lavický se ve své diplomové práci zabývá dějinami sedleckého kláštera. To, že se jedná o stále 

aktuální téma budící zájem badatelů, dokládá mezinárodní sympozium, které se bude konat u 

příležitosti dokončené rekonstrukce klášterního kostela v druhé polovině září 2008 v Kutné Hoře a 

jehož se má J. Lavický také zúčastnit. 

Těžiště zájmu této diplomové práce, která je rozdělena do pěti kapitol, spočívá především v období 

15. až 18. století. Vzhledem k tomu, že dějinám kláštera v raném novověku byla, jak správně podotýká 

i autor, věnována ve srovnání se středověkem o poznání menší pozornost, jedná se o vítaný příspěvek 

ke klášterním dějinám. V úvodní kapitole je nastíněn obsah práce a jsou zde zmíněny užité prameny a 

velmi stručně někteří autoři, kteří se historií kláštera v raném novověku zabývali. V další kapitole, 

která zachycuje dobu do počátku 15. století, autor rekapituluje vznik cisterciáckého řádu, řádové 

stanovy, proces zakládání klášterů v Evropě i v českých zemích a spolu s tím také architektonické 

zásady, jež musely být v rámci cisterciáckého řádu při výstavbě a výzdobě budov všeobecně 

respektovány. Větší pozornost je zde samozřejmě věnována založení sedleckého kláštera a 

několikastránkovému popisu podoby celého klášterního areálu (především kostela Nanebevzetí Panny 

Marie). Na počátku čtvrté kapitoly se autor zabývá obdobím husitské revoluce. Situaci sedleckého 

kláštera, pro níž je zásadní především vypálení kláštera v roce 1420, uvádí v kontextu dalších 

cisterciáckých klášterů. V další části, jejíž osu tvoří soupis jednotlivých sedleckých opatů a jejich činů, 

se věnuje rámcově dějinám kláštera (hlavně hospodářské situaci, ale i počtu členů konventu apod.) do 

konce 18. století. Jádro poslední kapitoly pak tvoří doba, během níž stál v čele kláštera opat Jindřich 

Snopek (1685-1 709), jenž se významně zasloužil o barokní přestavbu klášterního areálu. Právě 

rekonstrukci kláštera od konce 15. století do cca poloviny 18. století a získávání potřebných 

prostředků je zde pak věnována značná pozornost. Kladně hodnotím snahu autora o nastínění strategie, 

jíž opat vyvinul, aby tyto prostředky - materiál i finanční pomoc - získal. Postrádám zde ovšem 

alespoň pokus položit si otázku, zda se jednalo o dobově výjimečný postup. Je škoda, že této části, jíž 

považuji zajakési těžiště práce, se autor nevěnoval podrobněji. 

V struktuře práce, tak jak je nastíněna výše, se objevuje bohužel několik nelogičností. Důvod pro 

zařazení období od roku 1419 do počátku 16. století do kapitoly nazvané "Novověk" (s. 24-36) není 

příliš zřejmý. V práci je také podle mě věnována přílišná pozornost některým ne zcela podstatným 

záležitostem vzhledem k deklarovanému cíli. Například středověkému vývoji cisterciáckého řádu a 

jeho kolonizační činnosti apod. Citelné je to především v části zabývající se obdobím 1436-1620, která 

je strukturována podle jednotlivých opatů. Vyjmenovávání všech opatů v čele kláštera (struktura je 

přebraná přesně podle díla Š. E. Kapihorského), když je u mnoha z nich poznamenáno, že se ničím o 

rozkvět kláštera nezasloužili (např. s. 38-39), považují za poněkud samoúčelné. Navíc informace 
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uváděné u mnohých opatů připomínají svým podáním spíše sbírku anekdot. Jistá nelogičnost se 

objevuje i v členění páté kapitoly. Nejdříve se autor podrobně věnuje přestavbě kláštera na konci 17. 

století (v době opata Jindřicha Snopka) a v 18. století, a to včetně uzavírání smluv s jednotlivými 

řemeslníky a j~jich úkoly a činy, a také strategii, jíž opat se při získávání prostředků nutných 

k přestavbě kláštera, řídil. Až poté následuje kapitola líčící stav kláštera v 17. století, včetně zprávy 

z roku 1651 určené pro generální kapitulu a také dílčích rekonstrukcí jednotlivých staveb provedených 

od pozdního středověku. Bohužel se popis mnohých kroků, především zásahů do podoby kostela 

Nanebevzetí Panny Marie, překrývá s předchozí částí této kapitoly (srv. oddíl 5.1, s. 69-71 a 5.4, s. 83-

85), takže je na mnohých místech jen zopakováno, co jsme se dozvěděli v předchozím oddíle. 

Základními zdroji informací se pro J. Lavického stávají práce již zmíněného Š. E. Kapihorského 

z roku 1630 aJ. F. Devotyho z roku 1824. Zásadní chybou je, že se s uvedenými kronikami prakticky 

vůbec kriticky nevyrovnává a prameny často nijak neinterpretuje. Spolehlivost první kroniky je zde 

zhodnocena jedinou větou. Použitá argumentace je rozhodně nedostatečná: " .. jí navzdory její 

stručnosti anebo právě kvůli ní považujeme za důvěryhodný a spulehlivý pramen klášterních dějin. " 

(s.6) Úskalí použití jmenované kroniky jako pramene pro sledovanou problematiku (to platí i pro 

Devotyho práci) spočívá nejen v tom, že byla sepisována až v 1. polovině 17. století, ale také 

v katolickém vyznání jejího tvůrce, což se odráží především v popisu událostí spjatých s husitskou 

revolucí. Díky nekritickému přístupu přejímá J. Lavický na mnoha místech jeho vidění dějin. Vliv 

zdrojů, resp. nekritičnost diplomanta je zřetelná např. v pasáži, v níž popisuje uvedení opata do úřadu 

v roce 1454: " V jehu ruinách [kláštera - V.B.J pak - následuje tak apoštolskou tradici - bez svých 

spolubratří a bez jakýchkoliv důchodů, žil tento opat zcela sám a z pouhých milosrdných almužen 

zbožných křesťanů. " (s.33; u Kapihorského pak "tak že vlastně života Apoštolského následovat, a 

almužnami život svůj zdržovati musil"). 

Přitom kronika nebyla považována za příliš spolehlivou už ani na přelomu 19. a 20. století (Ottův 

slovník naučný XIII., s. 952). Kromě klášterních archiválií čerpá totiž, jak je uvedeno hned na jejím 

počátku, např. i z Hájkovy Kroniky české nebo Veleslavínova Kalendáře. Ještě problematičtější bude 

zřejmě situace v případě knihy J. F. Devotyho, protože jeho dílo vyšlo o dalších 200 let později a 

nejedná se tedy pro období pojednávané J. Lavickým o soudobý pramen. O této kronice diplomant 

prohlašuje: "Domníváme se, že tam, kde neudkazuje přímo na listinný materiál archivu sedleckého 

kláštera, není tento pramen vždy prokazatelně autentický, a je nutné jej proto brát cum grano salis. " 

(s. 7) Nutno poznamenat, že ne vždy se tuto podmínku podařilo autorovi dodržet. 

Uvedené kroniky skrývají jistý potenciál, pokud by s nimi bylo nakládáno jako s pramenem pro 

výzkum pozdější reflexe klášterních dějin i dějin země v očích klášterního barokního dějepisectví 

nebo autora spojeného s místem, kde se klášter nachází (Devoty byl farářem v Sedlci). Citace 

hodnotících partií z těchto kronik u jednotlivých opatů a událostí by pak byly v tomto případě zcela na 

místě. Tento potenciál ovšem nebyl po mém soudu J. Lavickým dostatečně využit, i když se myšlenka 

programového navazování barokních opatů na dobu pozdního středověku v textu objevuje. 
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Kladně hodnotím to, že autor využívá příslušné díly Archivu českého, edice Berní ruly nebo 

Tereziánského katastru, které se snaží kombinovat i s některými klášterními knihami, jako je např. 

Liber inchoatae restaurationis, jež poskytuje nejen opisy nejrůznějších smluv ale i formuláře se 

žádostmi o pomoc a seznamy dobrodinců kláštera. 

V textu se bohužel vyskytuje množství věcných chyb, nepřesností a případů kolísajícího pravopisu. 

Je tomu tak např. v případě opakovaného tvrzení autora (jedná se ovšem spíše o úsměvný omyl), že 

budova byla poškozena, když do ní uhodil hrom (s. 44, s. 80). Zřejmě je to dáno mechanickým 

převzetím z pramenů, poněvadž v případě druhé nehody píše správně o blesku (s.76). Zásadu 

přebranou z řádových statut, že nový klášter má stát vždy daleko od "vesnic, měst a hradů", proměnil 

na jiném místě týkajícím se opět středověku v " ... a zámků" (s. 10), což je z hlediska zavedeného 

českého pojmoslovÍ pro tuto dobu anachronismus. V celé práci je uváděn pro období před rokem 1914 

neúplný název časopisu Památky archeologické (a místopisné). Nejasný zůstává rozdíl mezi husitskou 

a kališnickou šlechtou, který vyplývá z doslovného chápání autorova obratu ( s. 27 "majetek byl 

nenávratně rozchvácen kališnickou či husitskou šlechtou "). Mariánská zahrada se nenacházela před 

Újezdskou zahradou ale Újezdskou branou (s.24), navíc zde chybí údaj o tom, že se jedná o lokality v 

Praze. Nejednotné je rovněž geografické upřesnění polohy pojednávaných klášterů (u kláštera v 

Plasech a Klášterní Skalici chybí, jinak je udávána bližší poloha - např. Vyšší Brod na 

Českokrumlovsku apod. 

Po stránce jazykové (stylistické, gramatické) se práce vyznačuje některými nedostatky. V textu je 

sice řada překlepů a několik gramatických chyb, ale jejich přítomnost se dá v případě prvního pochopit 

a v případě druhého není nijak zásadní. Na některé nedostatky je ale nutné přece jen upozornit 

konkrétně. Díky četnosti výskytu se to týká zcela nejednotného (i v rámci jediné věty) užívání 

označení fůry/fory. Výraz fory/gen.for (v textu osmkrát, s. S4 aj. ) je ovšem dnes hovorový. Navíc pro 

genitiv plurálu slova fůry se v textu kromě správného tvaru opakovaně objevuje i chybný tvar fůry (s. 

54, s. 61-62). V textu také zůstaly ( zřejmě ze starší verze) některá slova nebo části vět, což 

znepříjemňuje a znesnadňuje čtení celé práce (např. s. 66 "přislíbili ,obstarat do starobylého kostela' 

oltáře pět oltářů vznešený a urozený pan Berg" apod.) 

Stylistická úroveň diplomové práce bohužel kolísá. V některých případech dokonce dochází díky 

stylistické neobratnosti k zamlžení významu textu. Např. u věty: "Třebaže tamější konvent ještě po 

převážnou část 16. století přežíval, nepodařilo se mu prosadit svá majetková práva. Zbyly z něj 

pouze ruiny, které byly dobře viditelné ještě v 17. století. " Díky druhé větě se může čtenář právem 

domnívat, že se zřejmě nejedná o konvent ve smyslu osazenstva kláštera ale o budovy (s. 27). 

Spojení ,jiných chlévů" evokuje, že souhrnné označení pro stodoly, kravíny a konírny je chlév (s. 

87 "řada stodol, kravinů, koníren a jiných chlévů" ). Stejně tak je stylisticky neobratné až 

nesrozumitelné" zajištění odvozu tedy pro klášter nebylo snadné, ba nemožné, " kde chybí po spojce 

ba minimálně slovo bylo (s. 55). 
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Autor používá v některých případech jazykové prostředky, které jsou podle mého názoru 

vhodnější spíše pro krásnou literaturu. Mírnější podobou tohoto jevu jsou různé přívlastky přidávané 

k osobám: Žižka byl jednookým hejtmanem (s. 28 "sklízel značné vojenské úspěchy jednooký 

táborský hejtman Jan Žižka z Trocnova"), Jan Želivský pak plamenný kazatel (s. 30) apod. 

Problematičtějším se mi jeví expresivní zabarvení celých vět: "Zdánlivě náhlé vypuknutí husitské 

revoluce a zničení kláštera vyznačl!je násilím napsanou tečku za dějinami celé jedné epochy, v nichž 

sedlečtí opati a mniši odehráli svoji roli s různými úspěchy. V okamžiku, kdy se sedlecký klášter 

nacházel v plamenech, již hlasy jeho řeholníků do dalekého Citeaux nedolehly. " (s. 13) O jednom 

z opatů pak prohlašuje, že "jejich majetky však podle všeho rozházel, jak se dalo, " (s. 39) o jiném 

pak, že "neměl příliš zodpovědný přístup k důstojnosti, jíž se mu dostalo. " ( s. 39) 

Kladně hodnotím snahu doplnit práci obrazovým materiálem, který je obzvláště u tématu, jakým je 

přestavba kláštera, velmi užitečný. Snad by jej bylo vhodné použít i v případě čtyřstránkové popisu 

kostela, u něhož by jakákoliv vizuální pomůcka ne zcela zasvěcenému čtenáři prospěla (s.l9-22). 

Co se týče podoby poznámkového aparátu, drobné chyby v něm nejsou nijak zásadnÍ. Mnohem 

vážnější je však způsob, kterým jsou poznámky vkládány do samotného textu. Díky autorově 

rozhodnutí nepsat v ich-formě, na což má samozřejmě právo, je bohužel v kombinaci s chybějícími 

odkazy na literaturu často nejasné, zda vyjadřuje názor svůj nebo obecné mínění badatelů. Často není 

patrné, odkud danou informaci čerpá. Odkaz na zdroj bývá uveden jen na počátku nebo na konci celé 

(často několik odstavců až několik stran čítající) partie, ale v poznámce není upozorněno, že se týká 

celé následující či předchozí části. V jednom případě zřejmě figuruje poznámka dokonce uprostřed 

celé pasáže (jediná poznámka na s. 74 pro s. 73-76). 

Pokud se tedy pokusím shrnout výše napsané, jedná se o práci, která se po mém soudu vyznačuje 

množstvím nedostatků nejen metodického ale i jazykového rázu. Jednotlivé partie jsou značně 

nevyvážené. Autorovi je třeba vytknout především nekritický přístup k pramenům. Některé zde 

nastíněné myšlenky by bylo dobré dále rozvést. Pozornost věnovaná postupu, který byl uplatňován při 

získávání prostředků na přestavbu kláštera, stejně jako zdůrazňování významu, které mělo zničení 

kláštera v době husitských válek ještě v 17. a 18. století, patří mezi kladné stránky práce a ukazují 

další možný směr bádání. Co se týče použité literatury i pramenů, domnívám se, že zde nebylo 

opomenuto žádné zásadní dílo ani pramen. Spojení kunsthistorického a historického pohledu pak bylo 

pro celou práci přínosem. 

I přes uvedené nedostatky a výtky proto doporučuji diplomovou práci J. Lavického k obhajobě. 

Mgr. Veronika Boháčová 
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