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Anna Velková, Muratori a jeho Pravá pobožnost v českém kontextu, Praha 2012

Autorka si ke své bakalářské práci zvolila náročné téma, postižení změn 

v přístupu k víře a zbožnosti v období osvícenství, a to na úrovni teoretické 

koncepce v díle Ludovica Muratoriho a následně v praktické rovině 

v teritoriálně českém prostředí ve výuce Josefa Dobrovského. Její původní 

záměr věnovat se vlivu Muratoriho na další dobové teology, filozofy, 

spisovatele či státníky, jakožto rovněž překladům jeho díla, bylo nutné pro 

rozsah a složitost tématu opustit. Avšak i zúžený výzkumný záměr, tak jak je 

předložen v úvodu práce, má pro autorčino poznání a pozdější pracovní kariéru 

význam, neboť se slečna Velková chce věnovat studiu sociální problematiky na 

Husitské teologické fakultě, na jejíž magisterské studium již byla přijata. Anna 

Velková se přípravě bakalářské práce věnovala dva roky, třebaže si fázi psaní a 

redakce dílka ponechala až na závěr lhůty pro odevzdání prací, což se bohužel 

projevilo na formálních a jazykových nedostatcích studie.

Hlavní část práce rozdělila autorka do tří kapitol, v nichž čtenáře postupně 

seznamuje se životem a dílem Muratoriho, dále s problematikou katolicismu 

mezi barokem a osvícenstvím, s jansenismem a rovněž s první vědeckou 

společností na území habsburské monarchie, se Societas incognitorum, jejímž 

členem Ludovico Muratori byl. Ve třetí a nejpodstatnější části studie propojuje 

Anna Velková Muratoriho nejznámější dílo Pravá pobožnost s pastorální 

teologií Josefa Dobrovského a s praxí reformní aktivity josefínského státu. 

Takováto struktura práce je zcela logická a svým propojením náboženské 

literatury, duchovní praxe a výuky, dobové vědy a utilitární činnosti státu

zajímavá a přínosná, dobře ilustrující ducha osvícenské doby. Tyto skutečnosti 

autorka rovněž vyzdvihuje v závěru práce, kde také nastiňuje plánované 

pokračování svého studia náboženské a sociální problematiky od raného 

novověku po dnešek.

Jakkoliv je struktura práce chvályhodná, začteme-li se do zpracování 

jednotlivých oddílů pečlivěji, zjistíme, že jsou zde jednotlivé kapitoly 

poskládány bez propracované návaznosti myšlenkové linie. Rozbor pramene, 

Muratoriho Pravé zbožnosti pojala autorka spíše jako popis obsahu díla:

„Muratoriho pojetí pravé pobožnosti se snažím popsat tak, jak jej popsal on sám, 

a nezasahovat do jeho výkladu svými domněnkami“. Tento přístup však má za 



následek parafrázování textu, nikoliv interpretaci, jak by se očekávalo od 

historické práce. Historik své názory nepovažuje za domněnky, ani za postižení 

reality, nýbrž za určité hypotézy a výkladová schémata. O této věci jsme však 

s autorkou hovořily již při přípravě práce, je škoda, že se tyto rozhovory do 

jejího díla nepromítly. Takovýto „rozbor“ Muratoriho knihy pak autorce ztížil 

následné myšlenkové propojení s Dobrovského názory, které jsou navíc v práci 

pojaty zcela nedostatečně, jeho pro danou problematiku zásadní přednášky 

z olomouckého generálního semináře zde rozebrány nejsou. Stejně tak 

útržkovitě a nepřesvědčivě jsou pojaty i následující kapitoly.

Autorka se rovněž dopouští některých nesprávných či přehnaně 

vyjádřených tvrzení typu „Josef Dobrovský předával Muratoriho teorie dál na 

císařský dvůr“, „Dobrovský velmi ovlivnil reformační (!) tendence Josefa II.“, 

„vzývání model“ (v barokním období), „hrabivá církev“, „rozohnění jezuité“, 

„jezuitské negativistické teorie“, „Marie Terezie – zarputilá katolička“ …atd. 

atd. Používání pojmů „kapitalismus, zastřešený feudalismem“, „doba temna“, 

„Karlova univerzita“ pro dobu 18. století nebo zaměňování „Německa“ (což je 

pojem pro danou dobu chybný), německé společnosti za zřejmě zde myšlenou 

společnost habsburské monarchie, odkrývá autorčino nedostatečné povědomí 

širších souvislostí dané problematiky. Tvrzení : „Muratoriho …knihy, které 

vyšly v němčině“, také není zcela přesné, neboť tento myslitel psal svá díla 

latinsky a italsky, do dalších jazyků byla některá z nich přeložena. Autorka 

rovněž velmi střídmě cituje z literatury a pramenů.

Práce kolegyně Velkové vykazuje sice výraznější nedostatky, nicméně 

těch se občas dopustí i zkušenější autor, a nezdá se mi vhodné kvůli nim zcela 

„odepsat“ první skutečný pokus o odbornou studii adeptky bakalářského titulu a 

to zvláště s přihlédnutím k faktu, že se autorka v budoucnu hodlá věnovat spíše 

praktické činnosti, sociální práci, nikoliv vědeckému působení. Z tohoto 

hlediska shledávám zpracování tématu pro Annu Velkovou přínosným a na 

bakalářskou práci zcela postačujícím. S přihlédnutím ke všem zmíněným 

okolnostem ji k obhajobě doporučuji, třebaže hodnotím známkou „lepší dobře“.
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