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Posudek vedoucí práce na diplomovou práci 

 

Petr HASAN: 

Antimonachismus v české osvícenské společnosti 

Ústav českých dějin, FFUK Praha, 2012, 116 stran + bibliografie a přílohy  

 

Cíle práce: P. Hasan se již několik let zabývá problematikou náboženství v období 
osvícenských reforem; z tohoto zájmu vychází i jeho diplomová práce, která se zabývá 
protimnišskou a protiklášterní argumentací.  Zaměřil se na obsahovou analýzu tří vybraných 
antimonachistických brožur, jejichž autoři (dva jsou duchovní) měli vztah k našim zemím, a které 
byly publikovány v josefínském období (Eybelův spis Sieben Kapitel von Klosterleuten, 1782 Bornův 
Specimen monachologiae..., 1783, Fándlyho brožura Dúverná zmlúva mezi mňíchom diáblom, 1789), a 
vytyčil si pět základních témat, která vytyčují ústřední osu práce (lidská přirozenost, askeze, 
celibát, kláštery a mendikantské řády) a u nichž sleduje jednak historický vývoj, jednak 
osvícenskou kritiku v podání svých tří autorů (v případě celibátu bere v potaz ještě rozpravu J. 
Dobrovského). (Název bych tak možná doporučila upřesnit podtitulem nebo upravit, protože 
takto slibuje mnohem širší záběr, než který se skutečně nabízí). 
 

Po stránce obsahové a metodologické: Zvolené téma je velice zajímavé a v naší 
historiografii v podstatě nové (i v rámci historiografií ve středoevropském prostoru se dosud jeví 
jako poměrně okrajové), přestože lze právě od této argumentace odvíjet hlubší interpretace 
fenoménu osvícenského rušení klášterů.  

Vůči zpracování však lze vznést několik námitek: I když práce začíná slibně otázkami 
cenzury, knižního trhu a osudy propagandistických brožur, autor vychází převážně ze sekundární 
literatury, takže o podmínkách vzniku a šíření brožur studovaného žánru se zde (na pouhých 6 
stranách) nedozvíme téměř nic. Ukázal se tedy archivní materiál z fondů Presidia gubernia, resp. 
Gubernia-Publicum jako nedostatečný, resp. nebylo možné najít jiné prameny, které by toto blíže 
osvětlily? Nemáme ani bližší informace o okolnostech a motivacích, které k sepsání kritických 
textů zvolené autory vedly (mohlo jít o objednávku nebo šlo o vnitřní pohnutku?) 

Volba tří autorů je zdůvodněna jejich „reprezentativností“ (jsou představeni jako zástupci 
tří druhů analogické literatury), ta je však rozvedena jen stručně a je také otázkou, zda by větší 
výpovědní hodnotu nepomohlo dát práci zapracování dalších podobných textů publikovaných na 
území monarchie, s nimiž se autor při svém studiu setkal (proč autor například nezařadil - 
zejména od oddílu o klášterech - Bornovu knihu o „klášterním jedu“, kterou se již dříve zabýval?1 
Také k tematice lidské přirozenosti by se hodilo například Dobrovského pojednání O povolání ) – 
tím spíš, že pasáže věnované přímo rozboru studovaných textů jsou poměrně stručné – jen o 
málo delší oproti části uvádějící do historie zvolených témat. U tematických kapitol pak 
postrádáme nějaké celkové shrnutí, srovnání studovaných autorů – mezi sebou i s v rámci 
obecnějšího rámce. Autor se většinou spokojí s reprodukováním či parafrází textu doplněnou 
citací. Více pozornosti mohlo být věnováno vůbec výstavbě argumentačního aparátu a roli jazyka 
–  metafor, negativních/pozitivních přívlastků. Jsou nějaké – obecně sdílené – kritické argumenty, 
které se u zvolených autorů neobjevují, resp. jsou někteří z těchto autorů svou argumentací 
výjimeční? Čtenáře by možná také zajímalo, zda lze z textů vyčíst inspirační zdroje: lze skutečně 
předpokládat, že znali například osvícence typu Montesquieua (kterého autor uvádí jako jednoho 
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 Ignác Born, Der Klostergift geschildert in der Untersuchung der Hindernisse einer vollkommenen und 

standhaften Verbesserung des Kirchenwesens überhaupt, insbesondere der Ordensstände von S., Wien 1781 
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z „paradigmatických“ kritických autorů? A proč se autor v rámci historického exkurzu nezmiňuje 
o protestantských kritických spisech, které byly v 18. století (zejména právě v německojazyčném 
katolickém světě) velmi rozšířeny a právě kritiky mnišství, askeze, celibátu atd. zde byly velmi živé 
(modelovým textem byl například všeobecně známý Božský řád/Göttliche Ordnung od 
protestantského pastora Süssmilcha či práce osvícenského protestantského teologa Friedricha 
Bahrdta).  
  Autor dochází ke dvěma hlavním závěrům: 1. že jevy charakteristické pro klášterní 
prostředí a ceněné v hodnotovém kontextu mnišské spirituality se v rámci osvícenského diskursu 
„sekularizují“ a nabývají podoby hodnot „nových“; 2. že autoři studovaných brožur ve své kritice 
konfrontují zlořády soudobé církve s prvotním (nezkaženým) stavem církve (k jehož ideálu 
údajně chce dospět i osvícenství). Celkový závěr je poměrně stručný a je otázkou, zda autora 
překvapil: nedalo se toto logicky předpokládat již od začátku? A v čem jsou výjimečné právě 
zvolené texty mimo obecná (osvícenská) tvrzení?  

 
Po stránce formální: U použitých (re)edic starých tisků bych doporučovala uvést 

v závorce rok a místo prvního vydání – zde to platí o práci J. Fándlyho. Je škoda, že práci občas 
hyzdí gramatické či pravopisné nedostatky (zejména v užívání interpunkce, ale také hrubky, které 
by mohly být při pozornější redakci snadno odstraněny. 

  
 

 
Shrnutí:  
Přes uvedené výhrady se domnívám, že si autor dokázal samostatně vytyčit téma, vyhledat 

adekvátní materiál a vyvodit závěry, a že jeho studie odpovídá nárokům kladeným na diplomovou 
práci, proto ji doporučuji k obhajobě a ohodnocení ponechám na jejím výsledku.  
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