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Oponentský posudek 

Vít Machek: Josef Konstantin Miklík CSsR (1895–1966): Život a dílo.  Diplomová práce. 

Katedra dogmatické a fundamentální teologie KTF UK, 2017 

Posuzovaná práce přináší vhled do historie řeholní kongregace Nejsvětějšího Spasitele – 

redemptoristů v našich zemích v průběhu 20. století. Činí tak prostřednictvím biografie Jo-

sefa Konstantina Miklíka, jehož písemnému odkazu je věnována menší část práce. Naopak 

velkou pozornost autor věnuje odlišení různých členů kongregace – jmenovců, jež měli to-

též příjmení Miklík a dva z nich navíc shodné křestní jméno Josef. 

 

Formální stránka 

Práce svým rozsahem o něco přesahuje daná kritéria;  je graficky upravena v souladu s po-

žadavky. Podařilo se odstranit překlepy i typografické chyby, až na malé výjimky (např. 

str. 36: „exorcitát“). Citační aparát je konzistentní a fakultní úzus je dodržován. Práce je 

rozčleněna do tří kapitol, kde se text dále dělí na podkapitoly. Rozdělení je celkově pře-

hledné, jednotlivé sekce jsou číslovány. 

Malá výtka směřuje k jazykovému stylu, který místy sklouzává k přehnanému užívání ar-

chaických výrazů („velebný pán“, str. 16) nebo idiomů, jež působí spíše novinářsky: „roz-

lousknout oříšek Miklíkovy identity“ (str. 11), „redemptoristické klubko Miklíků“ (str. 23). 

Na str. 28 se zase dovídáme, že Miklíkova motivace ke vstupu do řádu „zůstává zahalena 

tajemstvím“.  

Celkově lze práci po formální stránce hodnotit jako velmi uspokojivou. 

 

Obsahová stránka 

Při pohledu na osnovu práce (str. 9: obsah) je patrná celkem standardní metoda postupu, 

tedy nastínění životního běhu a popis díla, přičemž nejprve se zcela správně věnuje pozor-

nost otázce identity zkoumaného řeholníka. Ihned je však patrná jistá nevyváženost. Po 

úvodní partii o rozlišení různých nositelů jména Miklík následuje v druhé a nejrozsáhlejší 

kapitole biografie představované osobnosti, avšak samotné Miklíkovo dílo je jen velmi 

zhruba popsáno na pouhých osmi stranách třetí kapitoly.  

První kapitola se opírá o velmi důkladnou práci s archivními prameny a přináší proto velmi 

cenný vhled do života kongregace Redemptoristů u nás. Je škoda, že autor své zdroje blíže 

nepředstavil, takže čtenář je odkázán na nepříliš vhodně zvolené zkratky v poznámkovém 

aparátu nebo v seznamu na konci práce (např. SAFR – soukromý archiv Ing. Františka Ra-

faji). Velkým nedostatkem je, že autor až na str. 20 a jen mimochodem zmiňuje práci M. 

Kudelové, která se týká přímo Josefa K. Miklíka. Další letmá zmínka na str. 46 v pozn. 198 

napovídá, že Vít Machek s textem Kudelové pracoval. Proč jej tedy na začátku spolu s ostat-

ními prameny krátce – a třeba kriticky – nepředstavil?  
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Další velkou slabinou je, že celý problém rozlišení dvou jmenovců je nastíněn jen v obecné 

rovině. Kde vlastně dochází k nejasnostem či záměnám? Autor neuvádí konkrétní díla, je-

jichž autorství by bylo sporné, ani texty, u nichž by bylo nutno určovat, zda mluví o tom či 

onom člověku. Příkladem takové aplikace je až pozn. 183 na str. 43 v podkapitole „Publi-

kační činnost“, o které bude ještě zmínka. Téměř detektivní hledání možností, jak by bylo 

možno si oba Miklíky splést v různých fázích jejich života, tím vyznívá poněkud samoú-

čelně. 

Je zjevné, že velká část nejasností ohledně obou Miklíků je způsobena nedůsledností jed-

notlivých redaktorů, kronikářů atd. Vít Machek se bohužel nevyvaroval stejného nešvaru, 

když k rozlišení obou osob v textu nepoužívá konzistentně jeden způsob (např. rok naro-

zení v závorce), ale přídomky typu „pražský Miklík“ (str. 44, 46, 52) či „Miklík biblista“ (str. 

18, 43), jejichž souvislost s patřičným Miklíkem si musí čtenář dohledat či domýšlet. 

Druhá kapitola je největším přínosem práce. Autor pokračuje v prezentaci poznatků získa-

ných studiem nesnadno dostupných archiválií a podává velmi podrobný životopis Josefa 

K. Miklíka. Postupuje chronologicky, jeho výklad je srozumitelný a bohatý na informace, 

autorovy teze (např. souvislost Miklíkova špatného zdravotního stavu s vrozenou úzkost-

ností, umocněnou přísným řádem života v řeholi) jsou doloženy odkazem na archivní do-

kumenty (str. 43). Na téže straně 43 začíná výše zmíněná podkapitola 2.3.2. „Publikační 

činnost“, sama o sobě dobře vypracovaná, která ale poněkud vybočuje z rámce daného os-

novou a patřila by spíše do třetí kapitoly. Rovněž se setkáváme s hodnocením „Nemůžeme 

tedy osobnost našeho misionáře redukovat na zapšklého moralizujícího kritika“ (str. 48), 

které bychom očekávali spíše v závěru práce. 

Třetí kapitola je vyloženým zklamáním, protože nenabízí v podstatě nic víc než komento-

vanou Miklíkovu bibliografii. V prvním odstavci Vít Machek jeho dílo rozděluje na oblast 

teologickou a, řekněme, polemickou (str. 57). O stránku dále však tvrdí, že Miklíkovo dílo 

lze jen obtížně rozčlenit a nadále se drží schématu monografie – články – překlady, tedy 

jako by už psal závěrečný seznam publikací. Vít Machek mj. opomíjí hodnocení Miklíkovy 

knihy o indexu Liborem Ovečkou, kterého cituje jen v souvislosti s otázkami biografie. Roz-

bor stěžejních prací a hodnocení díla bychom zde hledali marně, takže čtenáři nezůstává, 

než se vrátit k sekci 2.3.2, kde se alespoň doví o Miklíkově nesmlouvavé kritičnosti (myš-

leno zřejmě vůči všemu nekatolickému) jako o základním rysu většiny jeho prací (str. 45). 

 

Závěr 

Autor v prvních dvou kapitolách prokázal značný stupeň schopnosti vědecky pracovat a 

shromáždil velké množství informací z nepublikovaných či těžko dostupných zdrojů. Práce 

však bohužel působí dojmem, že ho badatelské úsilí a pátraní v archivech zcela pohltilo. 

Vypadá to, jako by se nechal vést spíš tím, na co při bádání narazil, než jasně stanoveným 

cílem své diplomové práce. Tento cíl tak zůstal naplněn jen zčásti, a to pokud jde o před-

stavení relativně neznámé osoby redemptoristy Josefa K. Miklíka. O jeho díle se čtenář doví 

velmi málo a to ještě jen tehdy, když si poznatky dohledá porůznu v textu práce. Stejné je 



3 
 

to s autorovým hodnocením Miklíkovy osobnosti. Na začátku tajuplně a poněkud kostrbatě 

naznačuje, že „Miklíkova osoba dává tušit ryzost jeho charakteru“ (str. 12) a na str. 48 tuto 

naději potvrzuje již zmíněným výrokem, že nejde o zapšklého kritika. Mezitím se čtenář 

musí dovtípit, že možné antipatie vzhledem k Miklíkovi jsou způsobeny extrémní kritič-

ností a polemickým charakterem jeho textů. To autor sám netvrdí, ale bohužel nepodává 

jiné vysvětlení, proč by bylo třeba Miklíkův „ryzí charakter“ hájit.  

Celkově práce působí nevyváženě a torzovitě. Je to velká škoda, protože nelze nevidět velké 

úsilí, které autor zpracování tématu věnoval a nesporné dílčí úspěchy, pokud jde o rekon-

strukci života Josefa K. Miklíka na pozadí historie redemptoristů v českých zemích v po-

hnuté době minulého století.  

Práci lze doporučit k obhajobě s navrhovaným hodnocením: velmi dobře. 

 

V Praze dne 5. 1. 2017      

 

 

 

        Dr. Ondřej Salvet 

 

Otázky k případné diskusi: 

- Lze jasně stanovit nějaký klíč, podle kterého lze rozeznávat oba Miklíky v různých fázích 

jejich působení? K čemu by se takový klíč dal použít? 

- Jak lze posoudit následující slovníkové heslo: Teologii studoval na UK, na německé a také 

ukrajinské univerzitě v Praze a na Papežském biblickém ústavu v Římě; ThDr. Byl členem 

řádu redemptoristů, profesorem biblické exegeze na řádovém učilišti v Obořišti. Náležel ke 

skupině katolických autorů sdružených kolem dominikánské novotomisticky orientované 

Filozofické revue, do níž přispěl studií Brentano o nezaujatém bádání.  

(https://www.phil.muni.cz/fil/scf/komplet/miklik.html) 

 

https://www.phil.muni.cz/fil/scf/komplet/miklik.html
Ondřej
podpis


