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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

NÁZEV: Poutní cesta do Hájku u Prahy. Vznik, vývoj a úpadek ve světle pramenů 17. -19. 
století, 66 stran textu, seznam pramenů a literatury, obrazové přílohy přímo v textu 
AUTORKA: Kateřina PAŘÍZKOVÁ 

VEDOUCÍ PRÁCE: PhDr. Zdeněk HOJDA, CSc. 
Odevzdáno na Katedře pomocných věd historických a archivního studia v červenci 2009. 

Práce K. Pařízkové se věnuje barokní poutní cestě vedoucí z Prahy do Hájku, jejímu 
vzniku a dalšímu fungování až do zániku a pokusů o její znovuobnovení ve 20. století. Jádro 
práce tkví zejména v rozboru účetních a soupisových pramenů 18. století, které mají 
rekonstruovat obtížné budování cesty a kapliček okolo ní, jejich podobu, ale i jejich další 
udržovánÍ. BP se opírá i o literaru regionálního i obecnějšího charakteru a zohledňuje i prameny 
19. a 1. poloviny 20. století, z nichž zejména lze totiž rekonstruovat průběh procesí k hájecké 
Loretě, frekvenci poutníků sem, proměňující se v čase, a konečně to, proč poutní cesta postupně 
přestala plnit svou funkci. 

Práce je dobře strukturovaná. V úvodu podává autorka podrobný přehled literatury, je 
škoda, že větší pozornost nevěnovala popisu archivních fondů, s nimiž pracovala (ŘF, ČG, SOkA 
Praha, pamětní knihy obcí Litovic a Hostivice). Vytknout lze pouze nejasnou distribuci informací 
mezi Úvodem a 2. kapitolou, kde jsou znovu opakovány četné infornlace o historické literatuře a 
vlastně přímo vznikání hájecké Lorety zmiňováno není. 

K. Pařízková ve své práci doplňuje či koriguje celou řadu informací staršího bádání. 
Napravuje např. datování knihy Fundatores et patroni na základě důkladné úvahy o jednotlivých 
donátorech, respektive patronech kaplí a jejich úřadech. Uvažuje také o složitém získávání 
mecenášů. Stejně tak je zajímavé registrování jednotlivých výdajů a finančního zajištění kaplí, 
byť by se jistě nabízelo jejich srovnání s informacemi o jiném poutním místě a určitě alespoň 
jejich přehledné uvedení v tabulce. Přínosem je i identifikace malíře Schora jako 
pravděpodobného autora výzdoby kaplí (s. 22). Velmi oceňuji práci s prameny rozmanitých typů 
(starými tisky, účty 18. století, pamětními knihami, ale i úředními zprávami počátku 20. století, 
tiskem 19. a 20. století a svědectvími pamětníků). V souvislosti s budováním cesty mě napadá 
otázka: lze z pramenů či map vysledovat, zda byla využita starší existující cesta? 

Přes pozitivní dojem, který práce budí, je třeba vytknout některé nedostatky. Drobné 
chyby jsem objevil již v anglické anotaci.) Důslednější by měl být systém zkrácených citací. 
Občas najdeme nadbytečná interpunkční znaménka či mezery či překlepy.2 Někdy by bylo třeba 
lépe zvážit, jakou informaci dát do hlavního textu a jakou do poznámky.3 Občas by bylo možno 
lépe informace strukturovat,4 doplnit neúplné citace5 či vymýtit zbytečná opakování. Místy by se 
nabízelo lépe stylisticky jednotlivé kapitoly propojit. 

V práci lze objevit též mnohamluvné nebo nepropracované formulace ("formován 
rytmicky se střídajícím obdobím ročním, přírodních cyklll a životních period", s. 6). Podobně lze 

) S. 4 - "iterrupted" místo "interrupted", anglicky není Franziskaner atd., nehledě na drobné odlišnosti mezi 
anglickou a českou verzí anotace. 

2 Pozn. 11 - asi nebude "Infignibus", ale "Insignibus"; pozn. 14 nikoli "Faltýn", ale "Foltýn", práce nebyla vydána 
roku 1977; značka poznámky pod čarou se občas objevuje před interpunkčním znaménkem; obecně sklon spíše k 
"pasivnímu" vyjadřování; jednou se píše loreta, jindy Loreta atd., občas se vyskytují neúplné věty (s. 14, ř. 5) atd. 

3 Např. za poměrně podstatnou pokládám informaci, že Panna Marie z Hájku u Prahy se vyskytuje v mariánské 
literatuře poměrně zřídka (s. 8). Někdy jsou naopak plné bibliografické údaje rozepisovány do hlavního textu, což 
není účelné (na s. 12 o práci patera Labe, navíc neuvedené v seznamu literatury). 

4 Např. s. 9, pasáž o Vitáskových knihách. 

5 Knihaje digitalizována v Národní knihovně - Kramerius (s. 9). 
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polemizovat i s úvahou, že "Propojení církevních svátků s kalendářem zemědělce provázelo 
člověka posledních 2000 let": je otázka, zda by nebylo lépe použít adjektiva "náboženských", pak 
ovšem neplatí toto tvrzení jen pro posledních 2000 let. Někdy jsou odstavce příliš rozsáhlé (až 
dvě strany). Práce občas bohužel působí dojmem, jako by nezbyl čas na poslední redakci textu, 
což je škoda ~ archivní práce bylo odvedeno dost a autorka navíc píše čtivě. 

Trochu neopatrné je tvrzení, že josefinská víra "byla odloučená od všech vnějších efektů a 
prvků, takže se vlastně podobá víře protestantské". To by se asi josefinským katolíkům moc 
nelíbilo; na druhou stranu, ne všechny typy protestantské víry jsou oproštěny od všech vnějších 
prvků (s. 52). Trochu nepřehledný a tezovitý je výklad o proměně náboženského cítění na konci 
18. a začátku 19. století (s. 54). 

Očekával bych přesnější definici toho, co jsou to "farářské relace" a nakolik byly 
zohledněny např. vizitační protokoly? Ověřovala autorka informaci z pozn. 12 u Schallera? Zdá 
se, že část citací ze starých tisků zřejmě přebrala ze sekundární literatury, že pracovala spíše 
s nevydaným archivním materiálem. 

Při čtení celé bakalářské práce mi na mysli tanula otázka, která tu sledována přímo není: 
jaký byl vztah hájecké, jistě primárně "františkánské" pouti k farní, respektive diecézní a později 
krajské správě? Zdá se mi totiž, že vliv diecézních úřadů na ni byl poměrně značný, vzhledem k 
tomu, že se jednalo o řeholní místo v režii františkánské. Podle mého soudu by ostatně bylo třeba 
říci více o samotném klášteru v Hájku, není ani uvedeno, jaké větvi františkánů klášter náležel, 
kolik bratří tam působilo a nakolik se sami podíleli na provozu poutního místa. Kdo zřídil fond na 
údržbu cesty? Co umožnilo přežití hájeckého kláštera za Josefa II.? 

Zajímavá je otázka ekonomických vztahů spojených s poutní cestou (např. již skutečnost, 
že část kapliček byla zbudována na pozemcích břevnovského kláštera). Poměrně zajímavé je 
brzké budování hájecké Lorety již roku 1623, snad s cílem rychle rekatolizovat tento kraj. Aspekt 
funkce hájecké pouti jako rekatolizačního prvku by si jistě zasloužil většího rozvinutí. 6 

Autorka se zaměřuje spíše na hmotné okolnosti vzniku poutního místa. Při podrobném a 
zdařilém popisu poutní cesty se nabízí otázka, jestli se přece jen nezachoval nějaký ikonografický 
plán této cesty nebo úvahy o něm? Také je škoda, že se autorka více nezaměřila i na interpretaci, 
byť nedochované výzdoby kapliček. Jakým způsobem byli vybíráni donátoři, dá se to vysledovat 
z pramenů? Jsou v knize Fundatores et patroni uvedena celá znění latinských nápisů? Možná by 
bylo cennější uvádět je, než pozdější překlad. Daly by se dohledat zdroje, citace těchto nápisů? 

Autorka se věnuje i popisům procesí a poutníků a snaží se naznačit i liturgický provoz na 
poutním místě (s. 47 sq.). Uvažuje o významu pouti jako prostředku k posílení náboženského 
cítění, také o proměně vnímání poutní cesty a pouti samotné. Zajímavé je konstatování nárůstu 
počtu poutníků koncem 19. století, kdy více sílí v rámci poutí i prvek zábavný. 

Práce K. Pařízkové skýtá poměrně pestrý obraz jednoho poutního místa, počínaje 

hmotnými podmínkami jeho vzniku až po "logistiku" příslušné poutě a uvažuje i o aspektech 
putování z hlediska duchovního, přičemž otevírá i hlubší otázky po paměti krajiny a našem 
vztahu k ní. Využívá bohatých a rozmanitých pramenů, se kterými pracuje poučeně a důkladně. 
Snaží se i korigovat výpověď staršího bádání a je si vědoma i dosud nevyužitých směrů, jimiž by 
bylo možno práci rozvinout. Sám bych navrhoval komparaci daného tématu s jinou srovnatelnou 
poutní cestou v Čechách, možná právě již se staroboleslavskou, která, jak autorka sama píše, byla 
patrně té hájecké vzorem. 

Přes své výhrady práci rád doporučuji k obhajobě s výsledkem výborně. 

>f.1~,\~;j;f, ,,:1' '~ 
V Praze,!. 9. 2009 PHDR.. JAN ZOlc!WNEC, PHD. 

6 Rozhodně ale nebyly střední Čechy "silně protestantské či k náboženství lhostejné v polovině 18. století" (s. 49); 
nedomnívám se také, že by několik desítek tisíc lidí do procesí chodilo pouze "z musu". 


