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Výzkum dějin menších křesťanských církví v českých zemích je dosud teprve v počátcích, a 
to zejména odhlédneme-li od (nemnoha) děl církevních historiků daných společenství. 
Tematika rakouské, resp. české starokatolické církve je toho dobrým příkladem, existující 
literatura se přitom zásadní měrou liší i v případě nejzákladnějších faktů. Volba tématu 
předložené diplomní práce – pramenně podložená analýza vstupu rakouských/českých 
starokatolíků do Utrechtské unie – je proto nanejvýš případná, stejně jako její ukotvení 
v archivním studiu v českých i zahraničních (Vídeň) archivech.  
V návaznosti na vhodně položenou sice dílčí, avšak věcně významnou výzkumnou otázku 
autor předloženou práci rovněž vhodně strukturoval. Po poněkud „školsky“ pojatém úvodu 
prostřednictvím sekundární literatury sledoval vznik Utrechtské unie, její charakter a poslání, 
aby se hlouběji věnoval tematice připojení rakouských starokatolíků k tomuto společenství. 
Ve třetí kapitole podrobněji diskutoval problematiku obsazení biskupského úřadu 
v Předlitavsku, která podle předběžných úvah mohla tvořit významný faktor ne/účasti dané 
církve na fungování Unie, a ve čtvrté kapitole se – z hlediska vlastního tématu již trochu 
nadbytečně – věnoval jak nástinu vzájemných vztahů starokatolických církví, tak (především) 
jejich fungování v rámci křesťanské ekumeny. Došel k závěrům, že (1.) rakouská 
starokatolická církev se přes všechny problémy stala členkou Utrechtské unie záhy, současně 
však (2.) formálně nemohla vyslat svého zástupce do mezinárodní biskupské konference, což 
bylo řešeno dlouhodobou výjimkou pro správce biskupství A. Czecha (Pavlíček důsledně 
užívá bohemismu „M. Čech“), jež (3.) činila postavení rakouské starokatolické církve v rámci 
starokatolicismu zcela ojedinělým. S těmito závěry lze souhlasit, přičemž je ocenitelné, že 
vnášejí světlo do dlouhodobě velice málo známé oblasti. 
Pavlíčkova diplomní práce však přesto není bez problémů, jejichž hlavním zdrojem je 
nepochybně nedostatek času při finalizaci práce, neumožňující ani řádné konzultace 
s vedoucím. Hlavním nedostatkem je to, že autor jen zběžně podal kontext vzniku 
starokatolického hnutí. V případě Rakouska přitom nešťastně zcela pominul možnou, třebaže 
starokatolíky zpochybňovanou vazbu na někdejší Rongeho hnutí německých katolíků; 
podobně vůbec neřešil nacionální otázky, ačkoli na sklonku 19. a na počátku 20. století 
v předlitavské církvi nebyly bez významu. Práce dále obsahuje obrovské množství 
terminologických a někdy i věcných nedostatků, z nichž uvedu jen výběrově – není ovšem 
náhodné, že podstatná část z nich se nachází v (kontextuálně) obecném úvodu: 

• Nejednoznačné užívání termínů „katolická“ a „římskokatolická“ církev (např. s. 7 aj.); 
• „Posunutí“ dějin pozdně středověkého konciliarismu až k Tridentskému koncilu (s. 7); 
• Nedostatečnou charakteristiku jansenismu (s. 7; Augustinovo učení o milosti je 

standardní součástí římskokatolické dogmatiky, jde o jeho interpretaci), josefinismu 
(s. 8; důležitější než reforma episkopální sítě byla nepochybně reforma sítě farní, ani 
tím se však josefinské náboženské reformy nevyčerpávají); 

• Rakouské ministerstvo nespravovalo „kult a osvětu“ (s. 11 aj.), nýbrž „kult a 
vyučování“; 

• Z autorů sekundární literatury je nepřípustné bez dalšího srovnávat (římskokatolické 
církevní historiky) Franzena a Künga na jedné straně s historikem Církve 
československé Kaňákem na straně druhé (s. 11); obdobně již dříve je na pováženou 
přijetí vyhroceného stanoviska Kaňákova, převzatého z Harnacka, o 
potridentské/povatikánské převaze (římskokatolické) církevní hierarchie v čele 



s papežem nad Písmem a tradicí (s. 7); celkově je potíž v tom, že autor literaturu 
pouze deskriboval s občasnými osobními soudy, nijak ji však neanalyzoval; 

• „Dogmata“ prvního Vatikánského koncilu jsou nesmyslně uvedena v plurálu (s. 17), 
stejně jako „ruské církve“ (s. 18); 

• Chybí bližší představení osobnosti dlouhodobého správce varnsdorfského biskupství 
A. Czecha/M. Čecha, pro tematiku (státní uznání, ale i výjimka jeho účasti na 
jednáních mezinárodní biskupské konference) možná klíčové; 

• Pro období bezprostředně po první světové válce nelze ještě hovořit o „Sudetech“ (s. 
35); nelze ani tvrdit, že (celé) „Československo bylo (st. germainskou smlouvou) 
vymezeno v historických hranicích“ (s. 36); 

• Termín „biskup postulatus“ není vhodné překládat jako „biskup požadovaný“ (s. 40); 
• Konsekrace A. Schindlera těsně před mezinárodní konferencí starokatolických biskupů 

nebyla ani tolik „zajímavostí“ (s. 41), jako spíš zjevným církevněpolitickým tahem. 
Tyto a další (drobné, často spíše prezentační než obsahové) nedostatky se pojí s výkladem, 
který je někdy nejednoznačný nebo pro neznalého čtenáře nejasný, stejně jako s poměrně 
velkým množstvím překlepů a pravopisných chyb (zejm. v interpunkci a ve shodě podnětu 
s přísudkem). Ani po formální stránce není proto předložená diplomní práce bez chyb. 
 

*  *  * 
 

Na diplomní práci V. Pavlíčka Důvody pozdního připojení rakouské a československé 
Starokatolické církve k Utrechtské unii oceňuji volbu tématu, provedený archivní výzkum 
(včetně zahraniční části) i seznámení s existující česko- a německojazyčnou literaturou. 
Rovněž samostatné a věcně správné řešení výzkumné otázky je nezpochybnitelným kladem 
práce. Nedostatkem je naproti tomu vlastní prezentace výsledků, která obsahuje velké 
množství z nepozornosti či kontextuální neznalosti vzniklých chyb, opominutí a formálních 
lapsů. Tyto nedostatky jdou nejspíš na vrub podceněnému času nezbytnému k finalizaci práce, 
autora to však nikterak neomlouvá. Kvůli uvedeným nedostatkům práci sice doporučuji 
k obhajobě, hodnotím nicméně jen jako velmi dobrou. 
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