
Oponentský posudek na bakalářskou práci Lucie Salátové: Plzeňské městské konventy 

v době rušení klášterů za Josefa II.

Bakalářská práce Lucie Salátové pod názvem „Plzeňské městské konventy v době 

rušení klášterů za Josefa II.“ je poctivou materiálovou studií založenou na znalosti a studiu 

autentických archivních pramenů z 80. let 18. století. Většina z těchto pramenů je 

z provenience Zemského gubernia pro Království české, které mělo svého času na starosti 

provádění císařských patentů, které rušily „neužitečné“ kláštery a převáděly jejich movitý i 

nemovitý majetek pod kontrolu české komory, která v zemi spravovala veškerý majetek 

panovníka. Archiválie jsou psány v německém kurentu, jejich studium si vyžadovalo poměrně 

náročnou paleografickou a jazykovou přípravu., jejíž obtížnost mnohé studenty pracující 

s materiálem této povahy odradí.

Vedle znalosti archivního materiálu diplomantka ve své práci prokázala i znalost 

odborné literatury vztahující se k rušení klášterů za Josefa II., a to od té nejstarší, publikované 

ještě za existence habsburské monarchie, až po tu nejnovější, která pochází z počátku 21. 

století. Práce má poměrně rozsáhlý úvod, který osvětluje řadu souvislostí sledované 

problematiky, které sahají hlouběji do minulosti. Přibližuje proměny vztahu habsburské a 

habsbursko – lotrinské dynastie k římskokatolické církvi, zvláštní pozornost je v tomto směru 

věnována Marii Terezii a Josefovi II., stranou zájmu autorky nezůstává ani historie klášterů ve 

městě Plzni a jeho okolí v období před nástupem osvícenského absolutismu.

Těžištěm zájmu diplomantky je však pochopitelně nástin uplatnění císařova dekretu 

z 12. 1. 1782 na tři kláštery, které se v oné době nacházely uvnitř hradeb královského města 

Plzně. Jednalo se o klášter dominikánů, klášter dominikánek a klášter františkánů. Práce 

přináší cenné pramenné seznamy jednotlivých řeholníků a řeholnic s údaji o jejich úvodu, 

působení v rámci jednotlivých řádů a klášterů i s informací o jejich dalším osudu po zrušení 

jejich dosavadních působišť. Práce zachycuje i další osudy nemovitostí a pozemků, které byly 

jednotlivým konventům konfiskovány.

Zvolené téma je však poměrně obsáhlé, proto nebylo a ani nemohlo být vyčerpáno do 

detailů. V tomto směru se nabízí především možnost hlubšího biografického výzkumu. Řada 

mnichů ze zrušených konventů totiž přijala místa farářů, studiem schematismů z konce 18. a 

prvních dekád 19. století by šlo zjistit mnohé o jejich dalších často pozoruhodných osudech. 

Aby mohl být tento záměr naplněn, muselo by být vymezení práce zúženo na jeden z klášterů, 

nebo by práce musela mít podstatně delší rozsah, čímž by ale přerostla do rozměrů práce 

magisterské nebo disertační. V této souvislosti se zdá být velkým příslibem, že diplomantka 

sama vyjadřuje svůj záměr se načrtnutou tematikou zabývat v budoucnu hlouběji ve formátu 

práce magisterské.

Určité nedostatky, které se v práci vyskytují, jsou pouze dílčího charakteru. Většinou 

se nevztahují k odborné stránce, nýbrž ke stránce formální a jazykové. Z gramatických jevů 

doporučuji do budoucna především hlídat si shodu podnětu s přísudkem. Občas se v práci 

vyskytly dílčí problémy se skloňováním, někdy se ale mohlo jednat o pouhý překlep. 

Faktických chyb je málo, některé dílčí závěry jsou diskutabilní na s. 10. Ferdinand I. sice 

patřil k osobnostem, které měly zásluhu na svolání a organizaci tridentského koncilu, za 



hlavní iniciátory bych však považoval spíše císaře Karla V., Ferdinandova bratra, a papeže 

Pavla III. Třicetiletá válka nezačala původně jako konflikt císaře s říšskými knížaty, která 

byla v době tzv. české války neutrální, nýbrž jako konflikt císaře s českými stavy. Válka 

s říšskými knížaty byla otázkou až následujících fází tohoto dlouhého a krvavého konfliktu. 

Bitva na Bílé hoře proběhla samozřejmě 8. listopadu 1620, nikoli roku 1621, jak je v práci 

uvedeno. Na s. 12 se pak objevuje poněkud nešťastný překlad instituce Domácí dvorské a 

státní kanceláře (Haus-, Hof- und Staarskanzlei) jako kanceláře „Domácké“. Pokud je Haus 

v němčině součástí substantiva, lze jej přeložit samozřejmě větším množstvím synonym, 

může tedy být přeloženo jako „domácí“ i jako „domácký“, pokud jde ale o úřad, pak je 

jednoznačně šťastnější první, neboť „domácký“ má v češtině poněkud jiný význam než 

„domácí“. Adjektivum „domácký“ značí spíše asociace typu „ležérní“ či „v nedbalkách“, což 

se samozřejmě pro název úřadu či kanceláře nehodí. Před případným vydáním práce tiskem 

doporučuji provést celkovou jazykovou korekturu textu.

Všechny dílčí nedostatky práce jsou ovšem zcela marginální, celkově je práce svou 

úrovní v rámci absolventských prací na FHS UK vysoce nadprůměrnou. Zejména je nutné 

znovu vyzdvihnout paleografickou a jazykovou náročnost jejího zpracování a její založení na 

autentických pramenech archivního charakteru. Navrhuji proto práci hodnotit známkou 

výborně.
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