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posudek vedoucího bakalářské práce 
 

Předložená bakalářská práce Hany Urbanové se pokouší zachytit fenomén barokních poutí na 

příkladu Dubu nad Moravou. Autorka se po velmi širokém úvodu soustředí na geografický 

horizont poutníků přicházejících do Dubu a srovnává jej se situací na nedalekém Svatém 

Kopečku. Práci založila na studiu farní kroniky a fondů olomoucké arcibiskupské konzistoře, 

nejvíce však vycházela z bohaté sekundární literatury čítající více než stovku titulů. Ke 

zpracování zvoleného tématu přistupovala s pílí a zájmem, nicméně v časové tísni.  

    Práce působí celkově poněkud zmateně, což je dáno nedostatečným vymezením 

konkrétních cílů. Svědčí o tom již některé v úvodu formulované otázky typu Šlo vůbec o dobu 

temna?, Kdo konkrétně v církvi rekatolizaci řídil?, na něž práce odpověď nepřináší, neboť 

nejsou předmětem zvoleného tématu. Hlavní problém vidím tedy v tom, že Urbanová 

přistoupila ke studiu velmi zeširoka ve snaze zachytit všechny aspekty barokních poutí. 

Výsledkem takového přístupu je text rozpadající se do řady drobných obecných kapitol 

(pojem baroko, lidová barokní zbožnost, náboženská bratrstva, obraz poutníka, barokní 

krajina, divadlo, modlitební knížky), z nichž každá by vydala na několik samostatných studií. 

Přitom však jiné, z hlediska tématu důležité znaky barokního poutnictví zůstaly 

nepovšimnuty, jako například zhuštění sítě regionálních poutních center na úkor cest do 

velkých křesťanských center, typických pro období pozdního středověku. Na nebezpečí 

širokého záběru a přemíru snadno napadnutelných obecných tvrzení jsem přitom autorku 

několikrát upozorňoval.  

    Na práci se podepsal nedostatečně kritický přístup k pramenům a literatuře, volné nakládání 

s fakty i malá schopnost uspořádat získané poznatky do přehledně strukturovaného tvaru. 

Důsledkem je nevyvážený vztah mezi výpovědní hodnotou legendy a poznáním historické 

reality (s. 36-38). Pro způsob autorčina výkladu je místy příznačné nelogické spojování příčin 

a důsledků (např. na s. 14: „Zatímco české obyvatelstvo přežívalo na venkově, cizí šlechta zde 

zároveň stavěla zámky a kostely z jejich práce,“ s. 18: „Některá církevní nařízení nebyla 

důsledně prosazována, a tím nedošlo k očistě lidové zbožnosti, čímž církev nastolila půdu pro 

osvícenství,“  tamtéž: „Protože zbožnost baroka je zbožnost katolická,…můžeme ji označit 

jako zbožnost rakouskou,“ s. 40: „Vládnoucí vrstvy si dobře uvědomovaly, že společnost 

potřebuje nutně kompenzaci společenské frustrace, a tak pravidelné opakování rituálu 
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prostřednictvím svátků přijala.“  Problematická je rovněž teze o rozkladu křesťanských 

hodnot na konci baroka (s. 44) či klišé typu „vrstvy utiskované pobělohorskými poměry“ 

(tamtéž).   

    Těžiště práce představuje sledování geografického horizontu dubských poutníků. Takto 

vymezené téma vyžaduje důvěryhodné, tj. snadno verifikovatelné nakládání s doloženými  

statistickými daty. Této zásadě se však autorka na několika místech zpronevěřila. Zavádějící 

jsou údaje o počtu procesí, není-li nikde specifikováno, kolik lidí procesí tvořilo. Jelikož se dá 

předpokládat, že nebyla všechna stejně velká, výpovědní hodnota takových dat je mizivá. To 

platí i o grafu na s. 51, obr. 2, kde autorka tuto proměnnou veličinu používá ke srovnání dvou 

poutních míst. Uváděná čísla nebudí důvěru: Na s. 46 autorka tvrdí, že v letech 1730-1750 

přišlo do Dubu v průměru 22 procesí ročně, na s. 38 přitom uvádí, že v roce 1764 se tu za 

jediný den sešlo 54 procesí. Nakolik šlo o mimořádnou situaci a jak často se tak četná procesí 

v Dubu objevovala, nikde blíže nevysvětluje. V této souvislosti postrádám důkladnou kritiku 

farní kroniky, z níž autorka údaje přebírá, a rovněž jejich seriózní statistické vyhodnocení. 

Malou výpovědní hodnotu má i tabulka 2 na s. 47, pokud v ní chybí údaje o době působení 

jmenovaných farářů v Dubu a na místech, kam z Dubu odcházeli.  

    Rovněž z rozdělení poutníků do jednotlivých směrů by bylo možno vytěžit více, pokud by 

se autorka podrobněji věnovala rozlišení mezi jedno- a vícedenními poutěmi. Poutníkům 

z nejvzdálenějších míst (70-80 km) musela pouť do Dubu a zpět trvat týden, nikde se přitom 

neuvádí, jak často se na takovou pouť vydávali, resp. v jakém poměru převažovaly 

jednodenní poutě nad vícedenními. V úvodu na s. 9 autorka deklaruje, že bude při komparaci 

geografického horizontu poutníků brát zřetel mimo jiné na hustotu osídlení. Tomuto příslibu 

však nedostála, neboť poměr mezi počtem poutníků z jednotlivých obcí a jejich velikostí, 

který by do komparace vnesl jasnější světlo, se nikde nezmiňuje. Přitom velikost obcí je pro 

18. století již dobře doložitelná.  

    Autorka rovněž nevysvětluje, proč k znázornění grafů na s. 54 a v přiložené mapě zvolila 

právě takové poloměry kružnic, jaké zvolila, zda se řídila prací Jany Oppeltové, nebo zda se 

jedná o její vlastní volbu. Spodní graf na téže straně se přitom na první pohled jeví jako 

zavádějící, bohužel ani slovní komentář k němu není dostatečně srozumitelný: podle autorky 

se liší od předchozího tím, že „reflektuje absolutní hodnoty na rozdíl od předchozího, který 

porovnává návštěvnost jednotlivých míst na základě konkrétních vzdáleností, čili ne 

absolutně, ale relativně.“ V čem jsou hodnoty použité na horním grafu relativní?  

    K dostatečné srozumitelnosti práce nepřispívá ani fakt, že přiložené mapě, jinak pečlivě 

zpracované, chybí legenda, která by objasnila, co je na mapě označeno žlutou barvou, co 
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černým a co červeným proužkem. Z mapy poměrně jasně vysvítá, že z německy mluvícího 

Slezska pocházelo jen minimum dubských poutníků a že jejich geografický rozptyl byl 

celkově menší než v případě poutníků ze Svatého Kopečku. Zdá se, že skladba poutníků obou 

srovnávaných míst víceméně respektovala ustálenou jazykovou hranici. Platnost této teze by 

však bylo třeba doložit prameny. Místo podrobnější analýzy dílčích problémů zůstává však 

autorka u stále stejných obecných konstatování, která na několika místech opakuje. Za málo 

průkaznou považuji v podtextu latentně přítomnou, nicméně explicitně nikde 

nezformulovanou autorčinu hypotézu, že poutě pomáhaly spoluvytvářet povědomí o hanácké 

identitě. Problematické je rovněž členění Hanáků na kmeny (s. 48), které je spíš záležitostí 

etnografickou než historickou.  

    Volně autorka nakládá nejen s číselnými údaji, ale i s citacemi použitých pramenů. 

Několikrát v textu (s. 36, pozn. 94, s. 38, s. 46, pozn. 121) odkazuje na starý tisk z vědecké 

olomoucké knihovny, aniž by ho blíže charakterizovala v úvodní pasáži o pramenech, neuvádí 

ho ani v seznamu pramenů v závěru práce. Z textu není zřejmé, o jaký typ pramene se vlastně 

jedná (uváděn je jednou jako doktorandská práce děkana Josefa Zháněla, podruhé jako 

Zhánělův seznam), ani to, zda autorka měla pramen skutečně v rukou. Málo též využila 

deklarovaný fond olomoucké arcibiskupské konzistoře. Podobně je tomu i s uváděnou 

literaturou. Jen zlomek titulů, které uvádí v seznamu, uplatnila přímo v textu.  

Verifikovatelnost některých uváděných dat znemožňují chybějící odkazy na literaturu: na s. 

31 k údajům o počtu katolických far na Moravě, na s. 52 o počtu poutníků. Není zřejmé, 

odkud byl údaj o průměrném ročním počtu 30 000 dubských poutníků převzat. Bez odkazu 

zůstala i rodinná kronika Vystrčilů, zmiňovaná v pozn. 152 na s. 62.  

    K uvedeným nedostatkům se ojediněle připojují i chyby faktografické (např. na s. 33 se 

pro první polovinu 18. století píše o Rakousko-Uhersku), gramatické a překlepy. Práci navíc 

zbytečně zatěžují spekulace typu „pokud by byl Dub postaven do konečné podoby dle 

projektové dokumentace, Kopeček by se mu nevyrovnal.“ (s. 62). Jaký smysl mají taková 

konstatování? Již na s. 33 se autorka ohrazuje proti tvrzení Jana Royta, že Dub stál ve stínu 

Svatého Kopečku, fakta, která v práci předkládá, tento předpoklad však spíše potvrzují.  

    Na druhé straně musím ocenit poctivý přístup, snahu a zájem o téma, jež autorka 

projevovala během pravidelných konzultací. Hlavně z těchto důvodů doporučuji hodnotit 

práci Hany Urbanové známkou dobře.  

 

 

V Praze 7. 6. 2010                                                                   PhDr. Roman Zaoral, v.r. 


