
ABSTRAKT 

Bakalářská práce „Spolek pekelného ohně v kontextu osvícenských a preromantických idejí“ se 

zaměřuje na analýzu krystalizace legendy obestírající jeden z mnoha spolků vzniknuvších v 18. 

století v Anglii, jehož zakladatelem byl vysoce postavený politik a aristokrat oné doby. První 

část textu je věnována průřezovému pohledu do literární produkce, v níž je možné se setkat se 

zmínkami o daném spolku jak v rovině faktické, tak v rovině mýtu, a jež je využita k interpretaci 

v následné analýze. Dále nastiňuje biografii zakladatele spolku, sira Francise Dashwooda, 

s přihlédnutím k dobovému politickému kontextu. Analytická část se pak nejprve snaží 

zmapovat proces formování spolku samotného. Stěžejní je však poslední analyticko-

interpretační část, jejímž cílem je nahlédnout intence, z nichž vychází a proměňuje se samotná 

legenda, jež tento spolek zahaluje. Jak již samotný název práce napovídá, analýza se pokouší 

odhalit hlubší kontext osvícenských a preromantických idejí, jež provázejí georgiánskou éru, 

v níž je tento fenomén ukotven. 
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ABSTRACT 

The bachelor thesis "Hell-Fire Club in the context of the Enlightenment and Preromantic Ideas" 

focuses on the analysis of the crystallization of legend enshrouding one of the many clubs, 

established in the 18th century England, whose founder was a high-ranking politician and 

aristocrat of that time. The first part is devoted to a sectional perspective into literary production 

in which it is possible to meet with the mention of the association, at both, the factual and the 

level of myth, and which is used to interpret the subsequent analysis. Afterwards, it outlines the 

biography of the founder of the association, Sir Francis Dashwood, taking into account the 

political context of the age. The analytical part initially tries to understand the formation of the 

association itself. However, the main part is analytical and interpretative, that aims to look into 

intentions of the underpinning that legend rises from and that surrounds the club itself. As the 

title of the thesis suggests, the analysis seeks to reveal the deeper context of the Enlightenment 

and Preromantic ideas that accompany the Georgian era in which this phenomenon is based. 
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