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Oponentský posudek bakalářské práce

Bakalářská práce D. F. Wagnera se věnuje ženskému klášter sv. Gabriela v Praze na Smíchově. Tento 

klášter benediktinek byl založen na sklonku 19. století a opuštěn po první světové válce. Předkládaná práce 

se zaobírá nejen jeho dějinami, ale snaží se podchytit a s odkazy na momenty důležité pro pochopení vývoje 

kláštera  sv.  Gabriela  vysvětlit  mnohem  širší  souvislosti,  včetně  existence  samotné  beuronské  větve 

benediktinů. 

Práce je rozčleněna na deset kapitol, z nichž samotnému klášteru sv. Gabriela jsou věnovány tři z pěti  

výkladových  kapitol.  Ostatní  –  úvodní  popisující  budoucí  beuronskou  kongregaci  od  jejích  počátků  – 

zmiňuje  jednotlivé  aktéry,  dává je  do  souvislosti  s  kulturním a náboženským vývojem tehdejší  Evropy, 

rozebírá  jednotlivé  kláštery  a  jejich  společné  rysy  a  v  neposlední  řadě  se  věnuje  základním  rysům 

beuronského umění. To bude důležité pro pochopení významu kláštera sv. Gabriela i z tohoto pohledu, neboť 

jako  jedné  z  málo  staveb postavených takřka  na  zeleném drnu se  u něho mohlo  beuronské  cítění  plně 

projevit.  Kapitoly  věnované  klášteru  sv.  Gabriela  se  soustřeďují  na  jeho  založení  a  první  komunitu  s  

medailonky  jednotlivých  sester,  další  kapitola  popisuje  život  sester  v  klášteře  i  jejich  životní  příběhy 

(chórových i některých laických), poslední rozebírá opuštění kláštera a odchod sester.  

Struktura práce byla zvolena vhodně a je nutno ocenit, že sice polovina práce se nevěnuje konkrétně 

klášteru sv. Gabriela, ale obecným informacím k beuronské kongregaci, ale vždy, jak bylo zmíněno již výše,  

s  odkazem  na  budoucí  dění  kolem  námi  sledovaného  kláštera.  Umožňuje  vidět  tak  klášter  v  širších 

souvislostech, díky kterým se autor snaží pochopit jeho fungování a hlavně zánik kláštera. Takto provázané 

obecné kapitoly s konkrétním předmětem studia jsou výtečné. Na všechny v úvodu vyjmenované hypotézy je 

v  průběhu  bádání  hledána  odpověď,  i  když  některé,  jak  autor  uvádí,  nelze  pro  nedostatek  pramenů 

definitivně zodpovědět. Jedinou nejasností pro čtenáře je názor autora na způsob založení kláštera.

V práci se střetávají dva názory: prvním je jedna ze základních hypotéz, „že klášter sloužil výhradně 

jako alternativní kariérní možnost pro ty dívky a ženy z bohatých šlechtických rodin, které měly obtíže s  

hledáním manžela.“ (s. 47) Tomu protiřečí několikrát uvedený názor autora, že klášter vznikl z autentické 

touhy po řeholním životě (např. s. 24). Tuto myšlenku podporují i medailonky sester přepsané z kronik a  

jiných  osobních  pramenů,  které  hovoří  často  o  několikaleté  touze  po  klášterním  životě  nebo  výrazné  

zbožbosti a práci v církevních kruzích ještě před vstupem do kláštera. Jedná se samozřejmě o specifické  

prameny (kroniky, nekrology, vzpomínky, ...), které nebudou popisovat negativní vztah ke klášterům, i kdyby 

byl, ale přesto na některých osudech je vidět upřímné směřování k řeholnímu životu. V závěru práce není již  

tato druhá možnost motivace v rámci vysvětlování první hypotézy nijak zohledněna, což způsobuje drobné 

nejasnosti ohledně postoje autora, k jakému závěru v tomto směru došel.

Při posuzování množství informací o klášteře sv. Gabriela v novinových článcích není také jasné z  

čeho vychází představa autora o tom, že o tomto řeholním domě je velmi málo zpráv, s čím tento počet  



srovnává, např. s jinými českými kláštery. Druhá věc: byla při posuzování postavení kláštera a jeho závislosti  

na Emauzích brán v potaz fakt, že se jedná o ženský klášter, který je nutné porovnávat zas a jenom s jiným 

ženským klášterem? Podobně je tomu i v otázce hodnocení  finanční  stránky kláštera.  Co tvořilo příjmy 

jiných benediktinských (ženských) klášterů v této době? (Viz. str. 49: klášter byl dobře finančně zajištěn,  

nemusel se orientovat na to, aby sám vydělával. Vypovídá tato věta o něčem konkrétním?)

Množství pravopisných chyb je velmi malé, vytknout je třeba jen psaní velkých písmen v církevní 

terminologii tam, kde se jedná o ustálené výrazy s přesnými pravidly (například uršulinky, netýká se výrazů 

pro Beuron /  beuroni,  které jsou vysvětleny),  sjednocení  používání počeštěných termínů zvláště ohledně 

jmen  (například  papež  Lev  XIII.,  nikoliv  Leo  XIII.).  Méně  obvyklé  termíny  (např.  zuávové)  je  třeba  

vysvětlovat při první zmínce o nich, nikoliv až v polovině práce nebo vůbec. Podobně i názvy a označení  

klášterů, je nutné nejdříve uvést celé (např. klášter sv. Erentrudis na Nonnbergu v Salcburku), pokud se 

později používá jen jeden ze tří názvů, což je při častém opakování ze stylistického hlediska vhodné.

I přes pečlivé citování zdrojů se místy autor zaštiťuje informací, kterou nedokládá. (Např. na str. 23 

píše o jistém počtu mnichů, kteří určitě žili v Emauzích a ví se o nich.) Jinak ale množství probádaných  

pramenů a literatury (včetně zahraniční) je vynikající a značně přesahuje rámec bakalářské práce.

Je  oceněníhodné sledování  důvodů,  které  vedly k  rušení  kláštera,  včetně  celospolečenských nálad 

obyvatelstva,  hlavně  na  Smíchově.  Nezazněla  otázka,  proč  sestry,  resp.  abatyše,  rozhodla  raději  při  

chystaném odchodu z Prahy o koupi a osídlení Bertholdsteinu a nevrátila se raději na Nonnberg. Byl k tomu 

nějaký konkrétní důvod? Hrál v tomto rozhodnutí roli vliv emauzského kláštera? Dá-li se to zjistit.

Celkové hodnocení práce je výborné. Ačkoliv se na první pohled může posudek zdát jako celo řadou 

výtek, jedná se o doplnění či otázky pro autora k obhajobě. Úroveň bakalářské práce je vynikající. Hlavně 

způsob  zpracování,  shromažďování  pramenů  a  literatury,  schopnost  kladení  si  otázek,  vidění  věcí  v 

souvislostech, přiznání chybějících pramenů bez snahy o nepodložené závěry, schopnost syntézy. A při tom 

všem stále sledování ústředního tématu práce, tedy kláštera sv. Gabriela na Smíchově.

Doporučuji práci k obhajobě a hodnotím stupněm výborně.

V Plzni dne 28.8.2012 Mgr. Radka Lomičková


