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         Autor předkládané práce si zvolil téma, které bylo v českých podmínkách dosud 

považováno spíše za doménu dějin umění. Historii kláštera u smíchovského kostela 

Zvěstování Panně Marii (kláštera sv. Gabriela), unikátně dochovaného příkladu tvorby 

beuronské umělecké školy. Rozsáhlejší práce zaměřená na vlastní historii objektu a sociální 

složení zdejšího konventu beuronských benediktinek dosud scházela. Jedním z důvodů 

nevelkého zájmu české historiografie o toto téma byl nepochybně převážně německý 

charakter zdejší řeholní komunity, která se nikdy příliš nesžila s českým prostředím a po 

vzniku republiky Prahu záhy opustila. Jde přitom o objekt, který má i z hlediska historického 

značný význam. Smíchovský konvent, vzniklý jako nechtěný důsledek pruského „kulturního 

boje“, je totiž první kontemplativní ženská komunita založená po osvícenské vlně kasací, 

kterou v českých zemích přečkal pouze jediný klášter rozjímavých mnišek. Povolení fundace 

pražských klášterů beuronů a beuronek tak symbolicky vymezuje definitivní konec 

josefinismu a z něj vycházejícího důsledně utilitárního přístupu státu k řeholním 

společenstvím.  

        V úvodu své práce se Wagner velmi obšírně zabývá genezí beuronské benediktinské 

kongregace. Následuje připomenutí specifického fenoménu beuronského umění. Pro obor 

přínosné jsou ovšem zejména kapitoly rozebírající složení smíchovské řeholní komunity a její 

osudy. Pozornost si přitom zaslouží v první řadě pasáže věnované motivaci ke vstupu do 

kláštera, resp. životní strategii sester, postavení řeholní komunity v české společnosti a 

důvodům jejího odchodu ze země. Text doplňuje fotografická příloha, která je vzhledem 

k tématu až překvapivě střídmá (5 obr.). 

       Celkové uspořádání Wagnerova textu je dobře promyšlené a vnitřně provázané. 

Defendent se opíral především o sekundární literaturu (mj. Wagner-Höher 2008), přičemž 

hojně využíval též internetové zdroje. Vzhledem k nedostupnosti řady relevantních 



cizojazyčných titulů v českých veřejných knihovnách je tento postup pochopitelný. Přesto je 

možno podotknout, že využití širšího spektra zejména německých a francouzských publikací 

by práci prospělo. 

     

         Studie Davida F. Wagnera má odpovídající rozsah a požadavky na bakalářskou práci 

splňuje i z formálního hlediska. Přináší nové poznatky a významnou součást českého 

kulturního dědictví zasazuje do širšího historického kontextu. V případě úspěšné obhajoby 

ji navrhuji proto hodnotit známkou „výborně“.

V Praze 29. srpna 2012                                                                  Mgr. Dušan Foltýn




