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Vít Machek, Josef Konstantin Miklík CSsR (1895–1966): život a dílo 

 

Diplomová práce je věnována životu Josefa Konstantina Miklíka, redemptoristy 
a římskokatolického kněze. Kolega Vít Machek odlišuje dvě stejnojmenné postavy, Josefa 
Miklíka CSsR (1866–1947) a Josefa Konstantina Miklíka CSsR (1895–1966), a připojuje 
i představení Ignáce Miklíka CSsR (1901–1972). Poté se již soustředí ke Konstantinovi. 
Přibližuje jeho dětství a dospívání, studia a formaci, působení na poli tisku 
a náboženského vysílání v Československém rozhlase. Poskytuje také vhled do obtížné 
periody po r. 1948, kterou Miklík strávil v exilu. Krátká prezentace publikací poukazuje 
na to, že Miklíkovi připadla významná role v ideových střetech první a druhé republiky. 

Nutno zdůraznit, že práce je založena na velmi dobré heuristice archivních pramenů 
a kvalitní práci s nimi. Tím není řečeno, že by tu nebyl prostor pro zdokonalení, pokud 
by si byl na ně autor udělal čas. Další zjištění by mu umožnila především lepší 
kontextualizace studované osobnosti a zevrubnější seznámení s jejím písemným dílem. 
Uvedla by ji totiž do konkrétní interakce s osobnostmi, jež ji obklopovaly a s nimiž byl 
Miklík v kontaktu přátelském či polemickém. Lépe by tak vystoupil jeho naturel 
a předmět Miklíkových ideových střetů. Tím by se ozřejmila i jeho role v dobovém 
kontextu místní církve. Zvláště to platí o úloze, která Miklíkovi připadla v 30. létech. 
V této souvislosti je třeba litovat, že se autor neseznámil s podněty, které přináší 
necitovaná studie: ŠMÍD, Marek. Pojetí křesťanského státu v díle Rudolfa Iny Malého 
a Josefa Konstantina Miklíka. Moderní dějiny 2013, roč. 21, č. 1, s. 10–37. 

Z hlediska formálního hodnotím text kladně. Překlepů a grafických pochybení není tolik, 
aby ji znehodnotily. Nadprůměrná je úroveň gramatická a stylistická. Bibliografie prací 
Josefa Konstantina Miklíka neměla být členěna dle jednotlivých typů publikací 
a konkrétních periodik, nýbrž řazena chronologicky. To by ostatně umožnilo i lépe 
sledovat vývoj studovaného díla. S potěšením kvituji, že autor pracuje rovněž 
s latinskými archivními materiály. Nutno však ihned dodat, že tu měl být pečlivější. Např. 
na s. 53 je v pozn. 239 citován latinsky dokument, který je v textu samém přeložen, leč 
ne přesně a úplně. 

Oceňuji velkou pečlivost, kterou kolega Machek projevil v kapitole první a druhé. Ty se 
mi jeví vysloveně přínosné. Cíl, který si vytkly, skutečně splnily: tři Miklíci jsou patřičně 
rozlišeni a Konstantin je představen tak, jak se to dosud nestalo. Musím však 
konstatovat, že prezentace Miklíkova písemného díla a jeho myšlenkového horizontu je 
příliš stručná a v tomto ohledu je pro mne diplomová práce zklamáním. Navzdory tomu 
ji v úhrnu hodnotím kladně a navrhuji, aby byla při obhajobě klasifikována jako výborná 
nebo velmi dobrá. Žádám, aby se diplomand při té příležitosti pokusil lépe 
charakterizovat Josefa Konstantina Miklíka jako filosofa a teologa. Přesněji, aby objasnil, 
zda lze v jeho písemném díle vytknout nějaké stěžejní teologické téma, a aby stručně 
přiblížil jeho pojetí křesťanského státu i jeho dobový význam. 
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