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Lucie Salátová, Plzeňské městské konventy v době rušení klášterů za 

Josefa II., Praha 2013 

 

Vedoucí práce: PhDr. Martina Ondo Grečenková, Dr. 

 

 Hned na začátku je nutno říci, že paní autorka, Lucie Salátová, 

představila studii, která je na bakalářskou úroveň velice erudovaná a 

mimořádně přínosná, a to především díky heuristice a práci s písemnými 

prameny. Je třeba rovněž zdůraznit, že paní Salátová přistupovala ke svému 

výzkumu velice aktivně a samostatně, téma bakalářské práce si zvolila sama, 

stejně tak si sama vyhledala literaturu a prameny, což nebývá vždy zvykem u 

bakalářských diplomantů. Problematika, kterou si zvolila, je přitom značně 

obtížná, jak jazykově (předpokládá znalost němčiny a alespoň elementární 

latiny), tak paleograficky (schopnost číst rukopisy psané v novogotické 

kurzívě), tak rovněž interpretačně, neboť jde o výzkum recepce josefínských 

reforem, konkrétně rušení klášterů, které zůstává i přes nové bádání a 

studie stále polem neoraným či alespoň diskutovaným.  

 Autorka po vytýčení výzkumných otázek, představení pramenů a 

použité metodologie, uvedla čtenáře do problematiky osvícenských a zvláště 

josefínských církevních reforem s přihlédnutím k rušení klášterů. Ve třetí, 

nejrozsáhlejší kapitole potom rozebrala konkrétní případ rušení plzeňských 

klášterů, recepce této reformy jak mezi řeholníky a řeholnicemi, tak mezi 

obyvateli Plzně, a způsob, jakým byl v jednotlivých případech řešen další 

život ex-řeholníků, jak se zapojili do civilního života a do případné služby 

státu.  

V této části se autorka opírala o rozbor soupisů členů konventů, 

nacházejících se v Národním archivu, které byly pořízeny coby úřední 

dokumenty při rušení plzeňských klášterů. Jednotlivé soupisy potom ve své 

práci zpřístupnila čtenářům v přepisu a v českém překladu, což ještě zvyšuje 

přínos jejího díla. Soupis pramenů a literatury dokazuje množství a povahu 

dokumentů, o něž se práce opírá. Svoji studii autorka navíc doplnila 

fotografiemi využitých pramenů a ještě četným obrazovým materiálem 

ilustrujícím dobovou Plzeň a umístění a půdorysy pojednávaných klášterů.  

Snad jediná „výtka“, kterou bych k této práci směřovala, pokud 

odhlédneme od drobných obvyklých nedostatků typu pravopisných chyb a 

různých překlepů, se týká struktury nejzásadnější autorčiny třetí kapitoly. 

Doporučila bych spíše postupovat pojednáním jednotlivých tematických 

okruhů (život v klášteře, prozopografie řeholníků, jejich vyhlídky do 
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budoucnosti atd.), než podle zkoumaných řádů. Nicméně jde spíše o 

doporučení či názor k zamyšlení pro další rozvedení dané práce, které 

autorka zamýšlí v následujícím magisterském a doktorandském studiu. 

Práci celkově hodnotím jako originální a velice přínosnou a doporučila 

bych ji po některých úpravách k publikaci v odborném periodiku (například 

v FHB). Samozřejmě ji oceňuji známkou výborně. 
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