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    Předložená práce je věnována tématu náboženských poutí v období baroka a významu a 
funkci poutních míst v katolickém prostředí. Detailnější pohled byl upřen na významné 
moravské poutní místo Dub nad Moravou: autorka se snaží sledovat, z jakého geografického 
okruhu a v jaké míře byla tato lokalita navštěvována, a porovnat akční rádius tohoto poutního 
střediska s nedalekým Svatým kopečkem. V této věci se opřela o některé prameny, vzniklé 
z provozu poutního místa přímo v dubské farnosti (Pamětní kniha farnosti dubské) nebo 
z písemné komunikace farnosti s olomouckým arcibiskupstvím. Data pro komparaci s poměry 
na Svatém kopečku jí poskytla zejména studie J.Oppeltové. 
   V úvodu práce Hana Urbanová deklaruje, že jejím cílem je „rekonstrukce poutí do Dubu a 
regionální národní identity, která byla spjata s lidovou kulturou na venkově a jejími projevy“ 
a následné zhodnocení významu poutního místa v Dubu (s.7), dále „postižení povahy barokní 
doby a toho, co přinesla tehdejší společnosti“(s.8). V závěru práce nacházíme opět 
tvrzení podobného druhu: „Práce představuje fenomén barokní poutě a zbožnosti a nahlíží do 
života společnosti doby barokní se snahou pochopit její mentalitu“(s.60). Na žádném místě 
však autorka nevysvětluje, jakými postupy chce tak velkorysého cíle dosáhnout, neplyne to 
ani z dalšího výkladu a nutno předeslat, že svým cílům v práci nedostála a v intencích 
bakalářské práce ani dostát nemohla. Vymezení práce lze přirovnat k ambici fyzicky 
průměrně zdatného jedince roztlačit nákladní vlak o třiceti plně naložených vagónech. Tato 
nesmyslná šíře záběru vede k tomu, že autorka - místo aby se soustředila na určité dílčí téma, 
které by sledovala na základě přiměřeného okruhu pramenů a literatury, solidně ho zpracovala 
a interpretovala - rozptyluje svou pozornost obecnými otázkami, které s problematikou 
vlastních poutí do Dubu souvisejí často jen velice volně  a  které se snaží zodpovědět na 
základě sekundární literatury (pochopitelně pouhého zlomku z obrovského množství, 
napsanému k tématu baroka, rekatolizace, barokní zbožnosti a poutí). Dospívá tak nutně k 
děsivému zploštění, odhaluje neporozumění základním souvislostem doby, formuluje řadu 
nesmyslných až komicky vyznívajících tvrzení a dopouští se mnoha vyslovených omylů a 
faktografických chyb. Lze říci, že čím je vymezení podkapitoly obecnější, tím 
problematičtějších a diskutabilnějších výroků se dopouští. Např. v kap.1.2 (Pojem baroka) 
najdeme teze: „Protireformace, oslavující církev a vysokou šlechtu, se stala nástrojem nových 
ideologických potřeb římskokatolické církve proti reformaci 16. století. Výsledkem 
tridentského koncilu bylo zamítnutí všech reforem a nastoupila bojovná protireformační 
inkvizice. Už vzhledem k jejímu postavení v tehdejší společenské hierarchii a vlivu na 
poddané bylo nutné, aby se rekatolizace dotkla i privilegované šlechty. Na pozadí vypjaté 
náboženské situace se zrodilo baroko.“(s.14) O kousek dále: „Zatímco české obyvatelstvo 
přežívalo na venkově, cizí šlechta zde zároveň stavěla zámky a kostely z jejich práce.“(s.14) 
Ke své smůle autorka tuto snůšku ideologických frází ani neodkazuje. Více než diskutabilní je 
už její vymezení baroka léty 1650 a 1780 (s.14), které ostatně v dalším textu relativizuje, když 
tvrdí, že počátky barokní zbožnosti spadají do období po Tridentském koncilu (s.17), který se 
ovšem konal sto let před jí vymezeným počátkem doby barokní... Podobných rozporných 
tvrzení je v práci povícero, často jsou nakladeny bezprostředně za sebou (např. s.15: po Bílé 
hoře měla nastat masová emigrace obyvatel českých zemí – z kontextu plyne, že z důvodů 
náboženských – v následují větě se nicméně praví, že poddaní se coby součást vrchnostenské 
domény museli podvolit a přijmout katolickou víru; s.16: „samotný vznik poutního místa byl 
zásluhou především shora (sic!), neboť poutní místo mohl založit ten, kdo k tomu měl 



prostředky“ – vzápětí konstatuje, že pro vznik poutního místa byla podstatná legendistická 
tradice, což ostatně koresponduje s jejími zjištěními, týkajícími se samotného Dubu). 
Z dalších diskutabilních výroků stojí za zmínku kladení do protikladu českého prostředí 
s úctou k sv.Václavovi a moravského prostředí s cyrilometodějskou tradicí a úctou k Panně 
Marii (s.31) – jako by v Čechách nebylo velké množství mariánských poutních míst! Jinde 
postupuje autorka podobně, když Čechy charakterizuje jako zemi kultu Jana Nepomuckého, 
v protikladu k čemuž zvolila Morava kult Panny Marie (s.25). Stejně jako na jiných místech 
práce nejsou tyto problematické teze nijak odkázány. Další výroky svědčí o autorčině 
mlhavém povědomí o společenském uspořádání a rázu poddanství v raném novověku: na s.24 
„venkovan byl kromě své služby zatížen robotou“ (jakou službu má autorka na mysli?) a na 
s.38 „Hanáci byli vázáni na úrodnou půdu jako nevolníci, ale i jako hospodáři..“ Nebo: 
měšťany „omezovala jejich živnost, která jim nedovolovala odebrat se na poutě.. a také 
povinnosti, které plnili jako členové městské rady.“(s.24) – kolik z měšťanů bylo v městské 
radě?! – ale jinde najdeme tvrzení, že v protikladu k venkovanům „řemeslníci ve městech 
měli zastoupení (tovaryši, učni) a svou živnost mohli na delší dobu opustit.“(s.38) Ve výčtu 
problematických tvrzení by bylo možné dlouze pokračovat (např. na s.18, 19, 20, 24, 25, 27, 
35, 41, 43 z nejdiskutabilnějších). Na závěr upozorním jen na pár vysloveně faktografických 
omylů: Jan Hus skutečně nebyl (a není) katolickým světcem (s.20), k roku 1732 nepochybně 
nemůžeme Habsburskou monarchii označit jako Rakousko-Uhersko (s.33), ke kanonizaci 
Jana Nepomuckého nedošlo roku 1727 (s.42), nýbrž o dva roky později; sv.Václav ani 
sv.Leopold nebyli Habsburkové (s.19, pozn.39). 
   Mnohé podkapitoly jsou přiřazeny k hlavnímu výkladu bůhví proč (Tištěné rukopisy a 
modlitební knížky, Svátostky, Náboženská bratrstva, Divadlo, Obraz poutníka, Lidová 
zbožnost baroka): s tématem geografické dostupnosti Dubu nad Moravou jistě nějak souvisejí, 
ale způsobem poměrně volným. Efektem je jen rozpliznutí textu do neuvěřitelné šíře, kterou 
není v silách autorky rozumně zvládnout. Výklad v těchto pasážích je nutně jen tlumočením 
poznatků a tezí odjinud, což by samo o sobě nevadilo; chybí tu však naprosto ambice 
vztáhnout tyto přejímky jakkoliv k vlastnímu tématu výzkumu, promyšleněji text propojit. Je 
patrné, že mnohé souvislejší partie autorka téměř doslova opisuje (zdaleka ne vždy však cituje 
– viz níže) – myšlenková i stylistická úroveň textu pak odstavec od odstavce značně kolísá, 
podle toho, zda a odkud autorka danou pasáž přejímá. Tam, kde se pouští do samostatných 
formulací je kvalita a sdělnost textu občas na pováženou, potíže činí ohýbání slov či 
konstrukce předložkových vazeb... Namátkou: „K opětnému rozmachu dochází po příchodu 
jezuitů do Čech v roce 1556, kteří putují hlavně do Staré Boleslavi, paládia, které se stalo 
nejuctívanějším mariánským zobrazením barokních Čech..“(s.30); „Obrazy např. neměly 
budit mylné dogma, neobsahovat něco profánní či hanebné“(s.31, pozn.76); „Odjakživa 
katolický kostel byl při husitských nepokojích zabrán husity, a to až do roku 1620, kdy vzešel 
(sic!) do rukou olomouckých jezuitů“(s.35). „Nejdůležitější (míněna náboženská bratrstva – 
MS) však byla z důvodu smrti.“(s.27) 
   Výhrady lze mít i k poznámkovému aparátu a systému citací. V poznámce se zhusta 
objevují pouze doplňky k vlastnímu textu (bez dalších odkazů na literaturu či prameny); ty 
ovšem nemají ráz nějakého detailu, který je pro celkové pochopení výkladu potřebný a hodný 
uvedení, který by však brzdil a zatěžoval hlavní výklad. Spíše se jedná o tvrzení, která 
dotyčné místo v textu nijak blíže neupřesňují a pro cíle práce mají pramalý význam (např. 
pozn.55, 79, 117, 128, 138, 141). Nelogické je i používání přímých citací z literatury: autorka 
je užívá u výroků nerozporných, vysloveně popisných (např. na s.15 „Zástup poutníků 
směřující k poutnímu místu nesl v čele poutní prapor s vyobrazením patrona jejich kostela, 
bratrstva nebo cechu“ – přímá citace z práce Jana Royta;  nebo na s.16 „K prototypům 
evropským patří i příběhy nadpřirozeného uzdravení vodou ze zázračných studánek a 
pramenů“ – přímá citace z Petráňových Dějin hmotné kultury). Jinde však tlumočí dlouhé 



pasáže z cizí práce, aniž by ji odkázala (např.s.20 + pozn.40 – zjevně vychází z Dějin hmotné 
kultury). Jak už bylo řečeno, často právě ty pasáže, které representují určitý vyhraněný ideový 
postoj původní práce nebo mají pouťově agitační ráz, autorka neodkazuje vůbec. 
  Citace nejsou zcela jednotné (občas užit „sociologický“ standard; někdy udáno místo vydání, 
jindy jen nakladatelství), objevují se chyby (pozn.47 a 48 – jednou jako autor téhož textu 
uveden Nešpor, jednou Šimková; pozn.110 aj. – správně by mělo být Dějiny hmotné kultury 
II/2). 
   Seznam literatury je na poměry bakalářské práce impozatní, ovšem celá řada prací se v něm 
objevuje vůbec poprvé v celé práci, tj. v textu nejsou nikde citovány. To je pochopitelně 
z hlediska autorské etiky velice problematické a napadnutelné. Seznam pramenů pak odráží 
velice rozpačité nakládání z prameny, které Hana Urbanová v práci předvádí: uvedeno je 
dobové kázání Josefa Antonína Dreslera  roku 1732, Pamětní kniha farnosti dubské a soubor 
písemností souvisejících s poutěmi do Dubu z fondu Arcibiskupské konzistoře. V prvním 
případě lze klást otázku jak, kde v práci a zda vůbec autorka tento dobový literární pramen 
použila (ve smyslu rozboru jeho obsahu, rétoriky apod.) – v práci to nikde patrné není. Totéž 
platí ve třetím případě (jaký druh informací byl z tohoto fondu čerpán?). Naproti tomu zde 
není uvedena Freyenfelsova mapa olomoucké diecéze z roku 1762, kterou se autorka ohání 
v úvodu práce: tvrdí, že „geografická historická metoda“(s.8) je zde založena na práci 
z dobovou mapou a odkazuje právě na Freyenfelsovu mapu (pozn.1). Z dalšího textu však je 
patrné, že jí mapa – snad kromě nahlédnutí – k ničemu nebyla, neboť geografickou dosažnost 
Dubu znázorňuje na soudobé mapě. Stejně tak v seznamu pramenů chybí dobový tisk 
„Pulchra ut Luna...“, který autorka odkazuje v poznámce 121. Dotyčná poznámka se váže 
k místu v textu, kde letmo zmiňuje bez jakéhokoliv upřesnění „seznam děkana Zháněla“ 
(s.46), který má snad udávat počty procesí do Dubu a počty zde odsloužených mší. Pokud by 
tomu tak bylo, jednalo by se přece o důležitý autorčin pramen! Tím se volně dostávám 
k zásadní výtce, která se týká mlhavosti a neurčitosti, s jakými byl ze strany autorky 
vymezeny okruh pramenů a badatelské metody a nakonec i presentovány výsledky práce. 
 
   Ke všem nedostatkům práce, kritizovaným výše, by bylo možné zaujmout shovívavý postoj 
a nahlížet je jako dětské nemoci prvního počinu studenta na poli vědy. Formulační 
neobratnosti, nízká míra kritičnosti či interpretační nezkušenost – nad vším by se dalo 
přimhouřit oko, ovšem za předpokladu, že je v práci presentován určitý solidně prameně 
založený výzkum, který má přehledné výstupy, potencionálně využitelné dalšími zájemci. 
Nutno, bohužel, konstatovat, že v případě práce Hany Urbanové tomu tak není. 
   Už vymezení práce v metodologickém úvodu je nejasné. Vedle výše kritizovaných deklarací 
o přiblížení barokní doby a její mentality autorka uvádí, že práce vychází z komparativní a 
geografické historické metody (s.8). Co se týče komparativní metody, jejím „cílem...je určit 
základní shody a rozdíly zmiňovaných poutních míst a vyložit jejich příčinné vztahy 
s ohledem na procesy, změny a diachronní charakter jejich vývoje“. Autorka slibuje porovnat 
počet poutníků, národnost, frekvenci poutí a „region“ (míněno podle všeho místo původu 
poutníků). V práci tak ale nečiní, snad s výjimkou zjišťování počtu poutních průvodů, které 
zavítaly do Dubu resp. na Svatý Kopeček. „Geografickou historickou metodou“ je míněno 
zjištění, z jak vzdálených lokalit poutníci do Dubu (resp.na Kopeček) chodili. Autorka však 
popisuje svůj postup krajně nešikovně a je třeba velké fantazie, aby se čtenář dovtípil, o co 
jde: „Jednotlivé vzdálenosti obcí a měst, které navštěvovaly Kopeček a Dub, jsou promítnuty 
do vlastního plánu, který se skládá ze soustředných kruhů (o poloměru 11, 15, 21, 29, 40, 54, 
69, 80 a více než 80 km) a následně aplikován na mapu současnou.“(s.8-9) Autorka snad měla 
na mysli rozdělení lokalit, z nichž poutní průvody vycházely, podle geografické vzdálenosti 
od Dubu s tím, že si pro účely práce stanovuje určité zóny. Proč jsou ovšem tyto zóny 
vymezeny tak, jak jsou vymezeny, nikde nevysvětluje. Bylo by to ovšem více než žádoucí, 



neboť jsou dosti nestandardní (obvykle se – např. při výzkumu mobility poddaných – pracuje 
s odstupy po 5 nebo 10 km), navíc nestejně rozsáhlé (v samotných výstupech pak nestejné 
velikosti zón nijak zohledněny nejsou a bez další interpretace jsou vedle sebe kladeny počty 
lokalit ze zóny o hloubce pět, jako o hloubce 11 či 8 km). 
   Velice bídné je pojednání o pramenné základně, z níž autorka vychází. O kritice pramenů se 
mluvit rozhodně nedá, v práce však chybí často sama základní informace, odkud jsou 
presentovaná data čerpána. Jasné není zejména to, odkud autorka bere zprávy o počtech 
poutních průvodů, které zavítaly do Dubu: z Pamětní knihy farnosti nebo z písemností 
Arcibiskupské konzistoře? Z prvně jmenovaného pramene měl být podle autorčiných slov 
využit „výčet farářů, kteří zde od roku 1730 působili, a seznam farností, kam poté odešli“ 
(s.10) – žádná zmínka o počtu poutníků a jejích původu, jen nesrozumitelná poznámka, že 
autorka tyto údaje použila pro vyhodnocení počtu obcí přicházejících do Dubu. Pokud jde o 
písemnosti konzistoře, autorka pouze podotýká, že „fond se skládá z dochované 
korespondence, rukopisných záznamů a zpráv jednotlivých farností a děkanátů“ (s.9). U 
vlastních grafů pak není žádný odkaz na pramen. Nejasnost v této věci je u práce, která se 
hlásí k dějezpytným postupům poměrně závažnou vadou. 
   Samotné výstupy z vlastního autorčina výzkumu jsou velice povrchní a presentované 
způsobem, který znemožňuje jejich další použití a často dokonce pochopení. Tabulka 2 
zachycuje jména (pomocných) dubských farářů a lokalit, kam po svém působení v Dubu 
odešly. Ale bez toho, že by byly tyto prosté údaje časově zařazeny (pamětní kniha zahrnuje 
dobu od roku 1730 do současnosti) a že by uváděly, kolik poutních průvodů a kdy do Dubu 
dotyční přivedli (popisek tabulky sugeruje, že takovou informaci má autorka k dispozici), je 
tato tabulka zcela bezcenná. 
   Obr.1 (s.49) zobrazuje „jednotlivé směry, odkud pravidelně přicházely poutní průvody do 
Dubu nad Moravou (r.1730). Opět řada nejasností: není patrné, jestli lokality figurující 
v zobrazení jen vytyčují tyto směry nebo jsou lokalitami, odkud nějaký průvod do Dubu 
vyrazil. Pokud by platila druhá možnost, vyvstává otázka, kolik těchto průvodů bylo, jak byly 
početné. A dále proč je tento přehled zpracován jen/právě pro rok 1730? 
   Obr.2 (s.51) má ukazovat počty poutních průvodů, které přicházely v letech 1730-1784 
jednak do Dubu, jednak na Svatý kopeček. Poznámka 131, na kterou je přímo v titulku grafu 
odkázáno, však již nehovoří o počtu průvodů, ale počtu poutníků... Pokud by se jednalo o 
počty průvodů, není uvedeno za jakou časovou jednotku – za rok? Či za den? Z textu na s.51 
vyplývá, že by se mělo jednat o sumu za rok. Ale to nekoresponduje s jinými místy textu, kde 
se např. říká, že 5.7.1764 (u příležitosti slavnostního umístění zázračného mariánského obrazu 
do nového dubského kostela) přišlo během jediného dne do Dubu 40 poutních průvodů (s.38). 
Na grafu je při tom k roku 1764 křivka zhruba na počtu 48. Že by vyjma zmíněného dne došlo 
do Dubu za celý rok už jen nějakých 10 průvodů? V rámci dotyčného grafu je matoucí i 
zvolená forma křivek: svatokopecká křivka je spojitá, dubská kolísá mezi několika body (roky 
1730, 1735, 1740, 1756?, 1760, 1764, 1784, 1790). Znamená to, že fakticky byly počty 
průvodů zjišťovány jen pro tyto roky? Na tom by samo o sobě nic nebylo (jen je otázka, proč 
pro sondy nebyly zvoleny nějaké pravidelné, např. desetileté intervaly), zobrazit však tento 
údaj jako křivku je krajně nevhodné. Že mezi dvěma zvolenými roky byl kontinuální nárůst 
resp. pokles, je produkt čiré spekulace. 
   Tab.3 (s.53) „Počet obcí a jejich vzdálenosti k poutním místům Dub n.M. a Kopeček 
v soustředných kruzích“: popisek je zcela zavádějící, obsah tabulky nesrozumitelný. Má jít o 
počet lokalit, který se vyskytuje v určité vzdálenosti od daného poutního místa, nebo počet 
lokalit z určité vzdálenosti, odkud doputovaly poutní průvody do daného poutního místa? 
Snad platí druhá možnost. Kolonka „v okruhu kilometrů“ patrně ve skutečnosti znamená ve 
vzdálenosti 0-10,9; 11-14,9; 15-20,9..., protože jinak by musely počty lokalit řádek od řádku 
narůstat. I tehdy, odhlédneme-li od nutnosti domyslet si, co chtěla autorka tabulkou sdělit, 



trvají pochyby o tom, že předložené údaje o něčem vypovídají. Aby tomu tak bylo, musela by 
autorka data vztáhnout alespoň k počtu lokalit, v dané zóně se vyskytujících (tedy svým 
způsobem hustotě osídlení), když už ne k lidnatosti těchto lokalit (tento údaj by se pro 
sledovanou dobu dal dohledat jen stěží), a hlavně by bylo třeba zohlednit, jak byly jednotlivé 
průvody početné. 
   Obr.3 (s.54) ukazuje - opět ve formě křivek - počty lokalit, z nichž se vypravovaly poutní 
průvody do Dubu resp.na Kopeček. V tomto smyslu jde o stejné údaje, jaké poskytuje tabulka 
3. I tento graf, bohužel, mystifikuje: ve skutečnosti nejde o vzdálenosti 10, 15, 20 atd. 
kilometrů, jak sugeruje graf, ale vzdálenosti do 11 km, 11-14,9 km, 15-19,9 km atd. Křivka 
jako forma zobrazení je v tomto kontextu zcela nevhodná, lepší by byly sloupce, když už 
autorka měla potřebu graf udělat. Ve světle obr.4 na téže stránce však čtenář začne 
pochybovat, zda si obr.3 interpretoval správně. K obrázku 4, kde jsou spojeny do křivky úplně 
jiné hodnoty, je totiž připojen na chlup stejný popisek jako k obr.3, jen s tím rozdílem, že je 
podotknuto „v absolutních hodnotách“. Počet lokalit a počet kilometrů na obr.3 nejsou 
absolutní hodnoty? Je zcela nesrozumitelné, co obr.4 znázorňuje. 
   Právě výše dokumentovanou autorčinu neschopnost zasadit si údaje pramenů do určitého 
kontextu, solidně je zpracovat a srozumitelně presentovat, vnímám jako nejzávažnější 
nedostatek práce. Spolu s dalšími problémy, které jsem předložené práci vytkla výše, mne, 
bohužel, nutí konstatovat, že tato práce nesplňuje nároky na bakalářské práce kladené. Práci 
Hany Urbanové proto nemohu doporučit k obhájení.  
 
 
 
                                                                                 Mgr. Markéta Seligová, PhD. 
 
V Praze, 5.6.2010 


