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Oponentský posudek na bakalářskou práci Terezy Krištofové "Severomoravské 
čarodějnické procesy s přihlédnutím na vývoj čarodějnických pověr", FF UK, Praha 
2009,70 s. 

Předložená práce T. Krištofové o severomoravských čarodějnických procesech je 
přehledně členěna do pěti kapitol. V úvodu autorka stručně představila fenomén magie a 
čarodějnictví a zároveň se sympaticky přiznala k nemalému osobnímu zájmu o toto téma. 

Ve druhé kapitole označené příznačně citátem ze Starého zákona "Maleficos non 
patieris vivere" ("Čarodějnici nenecháš na živu") se věnuje vývoji čarodějnického bludu od 
středověku do raného novověku, včetně aluzí na antiku. V kapitole je vysvětleno postupné 
spojování magie se vzýváním démonů (vzýváním falešných bohů), magie s kultem Satana 
(knížete pekel) a nakonec magie s heretickými naukami. Autorka se podrobně zabývá i patrně 
nejznámějším dílem o čarodějnictví a jeho potírání, kterým bylo "Maleus maleficarum" 
Jindřicha Institorise z roku 1486. Autorka se zároveň zmiňuje o jeho následovnících i 
odpůrcích. Vzhledem ke skutečnosti, že se v této kapitole T. Krištofová věnuje závažné a 
dosud historickou literaturou uspokojivě nezodpovězené otázce, proč byly nejčastějšími 

oběťmi čarodějnických procesů právě ženy, doporučovala bych rozšířit studovanou literaturu 
o např. následující tituly: G. Duby: Vznešené paní z 12. století, E. Ennenová: Ženy ve 
středověku či P. Dinzelbacher: Světice nebo čarodějky?: Osudy ,jiných" žen ve středověku a 
novověku, ve kterých jsou obsaženy další inspirativní myšlenky k této problematice. 
Z faktografického hlediska upozorňuji na nesprávné uvedení data konání IV. lateránského 
koncilu (autorka uvádí rok 1119, místo správného 1215). 

Třetí kapitola nazvaná "Země Koruny české a jejich přístup k pronásledování 
čarodějnic" je věnována historii persekuce čarodějnic v českých zemích od 14. do 18. století, 
včetně detailního sledování právního rámce. Autorka se zamýšlí nad skutečností, proč 

v českých zemích, na rozdíl od zemí střední a zejména západní Evropy, nedošlo nikdy 
v minulosti k masovému "honu" na čarodějnice. Tento jev měl pravděpodobně více důvodů 
např. husitské náboženské války ve 14. století, akuzační forma vedení soudních procesů, 
nejednotná soudní praxe a časté spojování čarodějnictví s jinými zločiny (travičství, 

infanticium). Jedinou výjimkou, na kterou T. Krištofová upozorňuje, bylo hromadné 
pronásledování čarodějnic ve Slezsku, respektive v niském knížectví v 17. století. V této 
souvislosti bylo správně konstatováno, že nejintenzivnější "hon" na čarodějnice vypukl 
v jesenické části niského knížectví (Nisa, Frývaldov, Zlaté Hory). K tomu je ale vhodné 
doplnit, že popravy údajných čarodějnic se po polovině 17. století častěji vyskytly i na dalším 
slezských územích - Těšínsku, Ratibořsku, Krnovsku a Opavsku. Ohledně této problematiky 
doporučuji knihu K. Lambrechta: Hexenverfolgung und Zaubereiprozesse in den schlesischen 
Territorien, K61n-Weimar-Wien, 1995. V kontextu těchto "slezských" procesů si ještě 

dovoluji poukázat na poněkud nepřesné uchopení slezských reálií, např. s.44 " ... chodili 
/evangelíci/ do sousedního Slezska, především do Kladska a Olešnice ... ". V této souvislosti je 
dodávám, že Kladsko nebylo v 17. století součástí Slezska, ke kterému bylo územně -správně 
přičleněno až po slezských válkách (1740-1763). V období, kterým se autorka v této práci 
zabývá, však kladské hrabství mělo převažující kulturní, náboženské, správní, ale i etnické 
vazby k českému prostředí. Nelze rovněž odhlédnout od skutečnosti, že město Olešnice, 
popřípadě olešnické knížectví, se nachází severovýchodně od Vratislavy, a proto se 
domnívám, že tajné moravští evangelíci by nejspíše zamířili do jim pravděpodobně bližších 
destinací (Svídnice, Minsterberk). Poslední poznámka k této kapitole se týká zkomoleného 
jména vynikajícího právního historika Jana Kaprase, a nikoli Karpase jak je uvedeno na s. 34, 
pozn. č. 42 (a dále i v seznamu literatury). 



Ve čtvrté kapitole "Za znesvěcení svaté hostie čeká každého smrt" leží vlastní těžiště 
práce a je zde živě popsán samotný průběh velkolosinských čarodějnických procesů v letech 
1678-1696. Jsou v ní poutavě představeni hlavní i vedlejší aktéři tohoto "divadla hrůzy", 
jejich postoje i motivace: soudce Jindřich Boblig z Edelstadtu se svými pomahači, olomoucký 
biskup Karel II. z Lichtensteina-Castelcornu, údajné čarodějnice a čarodějníci - Marina 
Schuchová, Dorota Groerová, Dorota Davidová, Marina Ztillichová, rodina barvíře Sattlera, 
šumperský děkan Kryštof Alois Lautner se svojí kuchařkou Zuzanou Voglickou aj. K této 
kvalitně zpracované kapitole nemám výhrady, dovolila bych si však doporučit autorce 
věnovat větší pozornost problematice "každodennosti" soudce a jeho obětí, pochopitelně v té 
míře, v jaké to dochované prameny umožní. 

V páté závěrečné kapitole jsou přehledně zhodnoceny příčiny, průběh a následky 
pronásledování čarodějnic v Evropě v období 15. až 18. století a znovu je zde upozorněno na 
smutný a poněkud opomíjený fakt, že se těchto justičních vražd dopouštěli jak katolíci, tak 
protestanti. Na úplný závěr mohla T. Krištofová krátce připomenou poslední vlnu 
pronásledování údajných čarodějnic po roce 1750, která se týkala nejen Evropy, ale i Kanady, 
Nové Anglie a Mexika. 

Předkládaná práce je skutečně zajímavá a velmi čtivá, uvádí na pravou míru některé, 
v literatuře léta tradované, omyly týkající se severomoravských čarodějnických procesů. 
Autorka dokázala na dobré úrovni pracovat s původními prameny, ale i sekundární 
literaturou. Shora uvedené připomínky nemají za cíl T. Krištofovou odradit od budoucí 
vědecké práce, ale jejich záměrem je autorce spíše naznačit další možnosti bádání. Závěrem 

lze jen litovat, že formální stránka práce (syntax, stylistika a v některých případech 
gramatika) tak dobře zvládnuta není, a tyto zbytečné chyby narušují plynulost textu. 

Navrhuji hodnotit práci chvalitebně. 

V Praze 7. září 2009 
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Mgr. Petra Mašitová, PhD. 


