
Posudek oponenta magisterské diplomové práce: 
 
Viktor PAVLÍČEK, Důvody pozdního připojení rakouské HS 
 
a československé Starokatolické církve k Utrechtské unii, EKDD, FHS UK Praha 2016, stran 57. 
 
 

Předkládaná práce je v zásadě velmi zdařilou studií, věnovanou problematice, která je českým 
dějepisectvím novověkých náboženských a církevních dějin zatím dost opomijená. Nadto je práce 
vybudována na okruhu relevatních pramenů a s použitím odpovídající odborné literatury. Ve své práci 
autor prokazuje svoji velmi dobrou orientaci v novověkých církevních dějinách a zejména v dějinách 
Starokatolické církve. Otázky, které kladu v následující části posudku tudíž nemíním jako výtky nějakých 
chyb, nýbrž spíše jako snahu vybídnou autora k úvahám o širších okolnostech či o širších interpretačních 
možnostech jevů, jednání, hnutí či událostí, které popisuje a rozebírá (jako oponent plně uznávám, že 
jeho utřídění těchto událostí samo má již svoji výkladovou hodnotu). 
 

Těžiště práce je v rozboru správně-organizačních důvodů (popř. smýšlení hlavních aktérů), které v 
Německu, Rakousku-Uhersku a Švýcarsku vedly ke vzniku Starokatolické církve a k zaujímání postoje k 
Utrechtské unii. Autor ostatně za hlavní motiv jejího vzniku označuje "absenci ekumenických koncilů 
římskokatolické církve" (s. 51). Sám ví, že to jsou motivy organizátory a členy starokatolické církve 
deklarované. Lze se ale ptát jsou to výlučné či hlavní motivy jejího vzniku? Je možné abstraktně vydělit 
otázku jejího vzniku z problematiky: 
 

- vztahu (katolické) církve k modernímu světu (šlo by vyjít ze studií: Marcel GAUCHET, Odkouzlení 
světa; Miloš HAVELKA et al. Víra, kultura a společnost) V podmínkách v katolické církvi působícího 
ultramontanismu (a druhé konfesionalizace v některých církvích protestantských) by nebylo bez 
zajímavosti více se věnovat otázce, zda by staro-katolické hnutí mohlo být chápáno jako hnutí 
modernizační, či nikoli? 
 

- Dále je zde otázka třístraného vztahu: náboženství/církev (resp. církve) - stát - národ. Zde by šlo 
např. využít studií: René RÉMOND, Náboženství a společnost v Evropě; Hagen SCHULZE, Stát a národ 
v evropských dějinách. Hnutí Los von Rom, zmiňované autorem např. na s. 51, je v tomto ohledu hnutí 
náboženské, nebo hnutí národněpolitické, či konečně státně-diplomatická snaha o prohloubení 
německého osamostatnění? Plně uznávám, že tyto otázky jsou vůči zadání a postupu práce do určité 
míry vlastně nadbytečné (a tudíž nespravedlivé). Přece však si je dovoluji nadhodit jako podněty do 
diskuse (nikoli jako výtky nedostatků) při ústní části obhajoby, neboť práce je hájena na oboru Evropské 
kulturní a duchovní dějiny. Lze se tak ptát, zda ony církevně organizační body starokatolického 
reformního programu nelze interpretačně pojmout jako určité ssymptomy "vývoje evropského ducha"? 
 

Autor (s. 46-50) věnuje pozornost spolupráci starokatolické církve s jinými konfesemi (na sklonku 
19.) století. Uvádí zájem o styky s církví anglikánskou a pravoslavnou a také církví "evangelickou" 
(citováno z literatury - s. 46). I tato otázky by možná zasloužila podrobnější promyšlení z hlediska 
věroučných shod a rozdílů. Blízkost by byla dána tím, že jsou, takříkajíc, "ne-římské", nebo že jsou, s 
dovolením, "staro-milné"? 
 

Vůči práci lze vyslovit i další, drobné, připomínky, např. si nejsem jist, zda poměr mezi církevním 
výkladem Písma na jedné a Písmem na druhé straně je líčen zcela adekvátně k tomu, jak je to v 
katolickém dogmatu (po Tridentu) stanoveno (s. 7). Uznávám však, že dost záleží na konfesi autora 
literatury, z níž se vychází. Na s. 20-21 by se možná stálo za to věnovat tomu, nakolik je Utrechtská unie 
organizací "národních" církví či církví z jednotlivých států. To může být z perspektivy západní Evropy v 
této době zcela podružné, avšak z rakousko-německého soupeření o vliv ve střední Evropě po roce 1871 
to může být rozdíl dost podstatný. (Starokatolictví jako model etnicky německého katolicismu?) 
 

Ale dost kritiky, jako oponent musím uznat, že jsem se na nejednom místě práce i poučil. 
 

Vše výše uvedené - opakuji - je chápáno jako podněty k diskusi a k autorovu zamyšlení pro případ, 
že by se tématu chtěl věnovat v nějaké návazné práci. Předkládanou studii, jak již rovněž řečeno, 
považuji za zdařilou, doporučuji ji k obhájení a navrhuji klasifikovat jako výbornou či velmi dobrou (podle 
průběhu ústní části obhajoby). 

Jan Horský 
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