
Posudek vedoucí práce na bakalářskou práci Roberta Ivana, 
Zjevování duší z očistce v Jindřichově Hradci na přelomu let 1648/49. Případová 

studie. FHS UK, 24 stran, 2 strany bibliografie, 6 stran přílohy 
 
 
 Studie Roberta Ivana se zabývá fenoménem revenací – zjevování duší zemřelých.  
 Expozice tématu a cíl práce vyplývá spíše implicitně z četby první třetiny práce. Ve 
velmi stručném úvodu formuluje R. Ivan důvody, které jej ke studiu revenantství vedly (a 
které jsou založeny především na konfrontaci „naší“ „moderní“ racionality s racionalitou 
„předmoderní“) a dodává, že se hodlá zaměřit na aspekt „prožívání“ zvoleného fenoménu 
prostřednictvím jeho vlastních aktérů – v tom se inspiroval interpretačními, historicko-
antropologickými postupy, k nimž se také hlásí. Své cíle jasně artikuluje až v podkapitolce 
věnované metodologickým východiskům: zde rozvíjí jak myšlenku „autentického prožívání“, 
tak konkrétnější úkoly, jako je interpretace pramene, a to jak po formální, tak obsahové 
stránce. Bude ho tedy zajímat především otázka „konformity“ daných představ s katolickou 
věroukou, dále pak problém oddělení elitní a lidové kultury, důvěryhodnost svědectví o 
zjevování v očích sousedů a v neposlední řadě také stanovisko církevních představitelů.  

Skutečnost, že se jedná o interpretaci jedné konkrétní události z poloviny 17. století, se 
dozvídáme víceméně implicitně až v následující II. kapitole, kde se autor snaží přiblížit 
„dobový kontext“.  Svou případovou studii tedy autor opírá o rozbor případu zjevování duší 
v Jindřichově Hradci na přelomu let 1648-1649, o němž referuje úřední zpráva vypracovaná 
pro pražské arcibiskupství, uložená ve fondech pražského arcibiskupství v Národním archivu. 
- - - 

Téma, které autor zvolil, je zajímavé a inspirativní; předpokládá však také značné znalosti 
sociálního a kulturního kontextu, stejně jako řemeslné dovednosti a konceptuální ukázněnost. 
Není překvapením, že se rozhodl právě pro antropologizující pohled: otázky s spjaté s vírou, 
posvátnem a představami o posmrtném životě v předmoderním světě zajímaly dříve 
antropology než historiky. Otázky projevů a prožívání „barokní zbožnosti“ se v posledním 
desetiletí staly vděčným námětem i pro badatele (zejména z mladší generace) z českých zemí 
a právě ony přispívají k diskusím o komunikaci mezi historií a antropologií, přesto je 
adekvátních publikací dosud relativně málo. Je škoda (a poněkud zarážející), že se autor 
neseznámil se (zjevně) jedinou publikací věnovanou právě jindřichohradeckému případu 
z roku 1648, již na stejném materiálu vypracoval nedávno J. Wolf,1 který rovněž využívá 
k interpretaci případu antropologické koncepty.  

Práce Roberta Ivana je - kromě úvodu a závěru - rozčleněna na tři oddíly či kapitoly. 
První oddíl se snaží o přehled a zhodnocení dosavadní literatury o revenantství – tedy alespoň 
té, která byla autorovi dostupná jazykově i fyzicky – a o vymezení metodologických 
východisek a otázek. Další, rozsáhlejší kapitola, se zabývá přímo jindřichohradeckým 
případem a přibližuje dobový kontext, snaží se provést kritiku a interpretaci dochovaného 
materiálu a nakonec syntetickou formou vylíčit průběh studovaných událostí. Poslední, třetí 
část je věnována „interpretacím a závěrům“.  

Jak již bylo řečeno, materiálově se studie opírá o rukopisný, dosud nevydaný pramen 
z fondů pražského arcibiskupství uložený v 1. oddělení Národního archivu v Praze. Již tato 
skutečnost implikuje nezbytnost zvládnutí základních – často náročných - paleografických a 
jazykových (stará čeština, raně novověká latina) dovedností, s nimiž se R. Ivan vypořádal 
uspokojivě.  

                                                 
1 Jiří WOLF, „Očistec a revenanti v lidové kultuře českého baroka. Případ pekaře Exelia z let 1648-1649“, in 
Mezi náboženstvím a politikou. Lidová kultura raného novověku, ed. Zdeněk Nešpor, FFUK Praha 2005, str. 71-
79. 



Autor se inspiroval historickými a antropologickými studiemi dostupnými v českém či 
anglickém jazyce, což do značné míry omezovalo jeho interpretační možnosti. Této 
skutečnosti je si ovšem autor neustále vědom a bere ji v potaz.  Hlásí se především 
k postupům blízkým C. Ginzburgovi či „rozumivému“ dějepisectví Z. Kalisty, jeho 
inspiračními zdroji jsou také F. Wollmann či autoři spjatí s francouzskou školou Annales, J. 
Le Goff či J.-C. Schmitt. 

Interpretace pramene, resp. spíše vlastně „vnitřní a vnější kritika“, kterou si R. Ivan 
vytyčil jako jeden z pod-úkolů, je sice velice zajímavá – jde však (nebo by mělo jít) o 
standardní postup při každé historické práci; není to tedy zdaleka výsada zaměření 
„antropologických“. Autorův rozbor by měl být tedy spíše jakousi před-analýzou než těžištěm 
celé práce.  Podnětná je především snaha o zařazení události do křesťanské tradice (souvislost 
mezi zjevováním duší v Jindřichově Hradci v období spjatým s narozením Krista, na přelomu 
prosince a ledna – tedy s obdobím charakteristickým nejdelší nocí, kdy je „nejsnadnější 
pronikání skrze bariéru mezi světy“ – str. 16) či  konfrontace zkušenosti zúčastněných osob s 
„konvenčními“ představami katolické církve; za pozornost stojí také zamyšlení nad rolí 
zpovědi v potridentské době ve vztahu ke studovanému případu a konformita výpovědí 
svědků události s katolickou „kosmologií“ a zvyklostmi, jež považujeme za projevy „barokní“ 
zbožnosti (vzhled duší; představa o očistci a přečiněních, za něž duše očistec očekává;  sama 
fyzická představa „očistcového ohně“. Dochází k závěru, že daný případ nevybočuje z mezí 
katolické ortodoxie. 

O bližším sociálním kontextu událostí se mnoho nedovídáme, neznáme ani bližší 
charakteristiky zúčastněných osob. Je škoda, že se autor nepokusil o konfrontaci tohoto 
pramene s jinými typy dokumentů, například formou sondy do poboček Státního oblastního 
archivu v Třeboni nebo v Jindřichově Hradci, které by mohly napomoci k identifikaci a bližší 
charakteristice zúčastněných osob a pro podobnou studii mikrohistoricky a interpretačně 
laděné případové studie by mohly být velice důležité. 

O to je cennější pozornost, již R. Ivan věnuje motivům sepsání dokumentu i jeho 
autorům – a důraz na formální, právnický, pragmatický charakter záznamu, který odpovídá 
jeho úřednímu účelu, i na motivace spíše náboženského charakteru. Autor se věnuje též 
vztahu mezi poddanými a jejich lokální církevní autoritou (osobní vztah, který zde zjevně 
hraje důležitější roli než instituce).  

Zajímavá je také snaha o zachycení a klasifikaci různých forem emocionálního 
prožitku (zejména strachu a úzkosti), kterými procházeli svědkové této mimořádné události. 
Stejně tak je pozoruhodný autorův rozbor „důkazů“, jimiž se zúčastněné osoby snaží 
přesvědčit okolí i církevní autority o pravdivosti svého vidění. Je na škodu věci, že autor 
k ilustraci a lepšímu pochopení těchto situací i svých vlastních postřehů nepoužívá přímo 
citáty z dokumentu, resp. neuvádí konkrétní situace s přesným odkazem.  

Poměrně slibná východiska však kazí samotné provedení práce a její formální i 
slovesná stránka. 

 
Cíle ani závěry či shrnutí nejsou jednoznačně formulovány v odpovídajících oddílech 

(kratičký Úvod i Doslov mají v textu jinou roli), ale poněkud se rozplývají v ostatních 
kapitolách, takže celkově působí výsledný text poněkud zmateně. Již svým rozsahem (24 
stran řádkováním 1) i obsahem odpovídá Ivanův text spíše práci seminární než bakalářské. 
Jistě, někdy lze namítnout, že „méně je více“, ale tím spíše zaráží i členění celé studie, oddíly 
I.-III., kterým schází upřesňující charakteristika formou názvu, který by napověděl logiku 
rozdělení, nejsou vyváženy ani rozsahem, ani po stránce obsahové. Jak již bylo naznačeno, je 
poněkud na škodu práce, že se spokojila s jediným pramenem – autor se ani nesnaží o jeho 
konfrontaci s dokumenty jiné povahy. Vzhledem ke zvolenému tématu a období také 



udivuje, že si student neosvojil alespoň základní, pasivní znalost německého jazyka – tím 
spíše, že se zvoleným tématem zabývá již několik let a tohoto nedostatku je si vědom.  

 
 Mimoto autor ignoruje základní rutinní řemeslné náležitosti, ať už jde o absenci citací-
odkazů rozebíraných sekundárních zdrojů v úvodu i o absenci odkazů na rozebíraný pramen 
(paginace), které by dokumentovaly postup autorovy analýzy a umožnily lepší orientaci 
čtenáře: v celém textu najdeme pouze 32 odkazů pod čarou.  Bibliografické údaje jsou často 
uvedeny nedůsledně (jednou autor uvádí „str.“, jindy „pp.“, v některých případech – např. 
studie G. Maiella – paginace zcela schází, u řady citovaných autorů schází křestní jméno 
(Chochol) nebo jsou uvedeny jen iniciály (Ducreux M. E. apod.) – ač se jedná o osoby, u 
nichž lze tyto údaje jednoduše dohledat.  

Práce je nedbalá i po stránce jazykové a stylistické, zatěžují ji pravopisné nebo i hrubé 
chyby (např. již v úvodním poděkování „Pavlu Himlovy“, „Petru Maťova“, dále pak obrazy 
“tak se jejich obavy odvíjeli“ – str. 21; „úže definovat“ - str. 1, „Všichni se lekly“ – str. 14; 
„odnesli všechny ty znamení na zámek“ – s. 15;  atd. atd.)  Četbu textu komplikují i četné 
stylistické neobratnosti (např. „sehnatelné publikace – str. 2, „na sebe beroucí podobu“ – str. 
2, „s cílem vtáhnout věřícího“ – str. 7; „by se zdálo odpovídat i to...“ – s. 16; „A opět se tak 
dostáváme mezi v teoriích méně běžné případy“ – str. 16; „p řevažující tendence ke zjevování 
se u mužů“  – str. 16; atd. atd.), které se projevují zejména užíváním hovorového jazyka 
nevhodného pro univerzitní studii, resp. míšení m slovesných stylů (např.: „Zejména 
stimulující i je pokud si člověk provede reflexi...“ – s. 1; „Přelomem, který by se dal 
interpretovat jako že se církev podvolila tlaku lidové kultury“ – str. 2; „jde o původní práci 
původem sice italského slavisty“ – str. 3; „Přesto bych tento bod úplně neodbyl a zkusil bych 
se na něj ve stručnosti podívat“ – str. 7; „tvrdil, že kvůli velkému strachu toho mnoho zapsat 
nestihl a v paměti že mu nezůstalo“ – str. 15; „prozatím se nezdá býti patrný“ – str. 17; atd. 
atd.).   
- Text zatěžují i dlouhé nesrozumitelné věty vyznívající často komicky (např.: „Je to 
především jazyková bariéra, kvůli která (sic!)  u odborných publikací úžeji definovaná, a kvůli 
které jsem byl nucen opominout některé práce ve francouzském a německém jazyce, na které 
jiná literatura odkazuje a i v případě, že jde o významné práce, tak se nevyskytují v českém či 
anglickém překladu.“ – s. 1; „Na tento „noční lid“ se čaroděj odvolává, své schopnosti 
zdůvodňuje a racionalizuje když v očích ostatních obyvatel.“ – str. 3; „zmíněná sekundární 
literatura ... tak podmiňuje mekotu (sic!)“  – s. 5; „V našem případě ovšem není ani motivací 
zjevení napravení některých majetkových záležitostí z pozůstalosti a z duchů, u kterých bylo 
možno rozpoznat, zda jde o muže či ženu, byli duchové, kteří nějak vstupovali do kontaktu 
s pekařem, oba ženského pohlaví“ – str. 16;  „Do děje vstupuje /církev/ v postavě rektora, 
když několik dní pekaře trápí strašení, ale vystupuje zde v roli zpovědníka, tedy ani ne tak 
jako zástupce instituce, ale daleko spíše jako jednotlivec ke kterému má pekař osobní vztah“ -
str. 17; „S otázkou, proč tomu tak bylo, jestli to bylo povahou zjevení a katolická církev měli 
větší starosti s nekatolickými vyznáními“ - str. 17, „Jedním ze závěrů bylo, je účelem 
sestavení zprávy o zjeveních bylo řádně tyto události zdokumentovat“ – str. 19; „Když pekaři 
během večeře u Honzy Škroba zatlouklo na židli, tak se to nezdálo příliš vzrušit nikoho kromě 
něj“  – str. 21,... atd. atd.). 
-  Únavnost textu dále akcentuje neznalost interpunkce (nahodilé zacházení s čárkami v 
souvětích) a nepřeberné množství překlepů, které svědčí o uspěchaném vypracování a 
nedbalosti (např.: „archaelogie historica“ místo „archaeologia historica“ v bibliografii, 
serózní místo seriozní (str. 1), „zde rozebírané příklad... zdál býti“ (str. 1);.“Ráno 
následujícího dnes“ – str. 12, „a když pak do kanceláře dorazila (sic!) pan Pater rektor 
Krnowskij a kazatel Pater Joannes nemohli se vynadivit“ – str. 15; „až do polovin ledna“ – 
str. 16 atd. atd.)  



Není také jasné, proč autor používá velká písmena tam, kam nepatří (např.: České 
země, Archiv Pražského Arcibiskupství, Cesty Historikova myšlení, Svaté Přijímání, Státní 
Ústřední Archiv; poznamenala bych, že Státní ústřední archiv byl v loňském roce 
přejmenován na Národní archiv - zkratka NA). 

-  
Práce tak působí poněkud nevyrovnaně jak po stránce obsahové, tak formální (minimum 

odkazů na prameny a literaturu, celková nedbalost ve vypracování atd.), nehledě na to, že ani 
rozsahem nedosahuje minima vyžadovaného pro bakalářskou práci.  

Přestože jsem s R. Ivanem spolupracovala od začátku jeho studia, je třeba říci, že svou 
práci se mnou jako s vedoucí práce v posledním roce vůbec nekonzultoval, takže jsem 
výsledky ani její písemnou podobu, která se mi dostala do ruky až po odevzdání, nemohla 
ovlivnit.  

Domnívám se, že výsledná práce neodpovídá nárokům na zpracování zvoleného tématu a 
formálním náležitostem odborné bakalářské práce, ani intelektuálnímu potenciálu R. Ivana – 
tím spíše, že se student hodlá dále věnovat studiu historie. 

 
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem bych práci Roberta Ivana doporučila 
k obhajobě pouze po přepracování.  
 

 
 
 

V Praze dne 21. srpna 2006 
Mgr. Daniela Tinková, PhD. 

Katedra obecné antropologie FHS UK – Ústav českých dějin FFUK 


