
 

Posudek vedoucího bakalářské diplomové práce: 

 
Ondřej SOBOTKA, Projevy lidové zbožnosti na základě knih zázraků. 

Zázračná vyslyšení ve Svatém Hájku u Prahy, FHS UK Praha 2018, 

stan 156 (včetně statistických a obrazových příloh). 

 

 
Předkládaná bakalářská práce je mimořádně zdařilou studií. 

Vychází z rozboru velmi širokého okruhu pramenných materiálů 

(starých tisků o poutím místě ve Svatém Hájku, dalších dokumentů) 

a literatury. Je pojata jako socio-kulturně dějinná studie 

(lidové) zbožnosti spojené s tímto poutním místem. Prameny 

rozebírá z mnoha, velmi vhodných hledisek a bohatě je jak 

kvalitativně, tak kvantitativně vyhodnocuje. Pro období 1624-1718 

se věnuje jak kupříkladu "tématům" zbožných proseb, které byly 

činěny vůči Panně Marii v Hájku, tak sociální skladbou prosebníků, 

jejich dalším osudem (např. sleduje, tam, kde to jde, časový 

odstup mezi uvedeným zázrakem a datem úmrtí prosebníka) atd. 

Zajímavým způsobem se vyslovuje též k otázce povahy barokní 

mentality. Snaží se také poukázat na existenci specifické 

religijní skupiny, jakési "hájecké komunity". 

 
Jako školitel považuji za nutné zdůraznit, že autor práci 

vypracoval takřka zcela samostatně. To zde budiž uvedeno jako 

veliký klad práce. 

 
Vůči práci nemám nijakou zásadnější připomínku. Níže uvedené 

body chápu jen jako podněty do diskuse či či jako inspiraci pro 

případná další autorova bádání.- 

 
(1.) Za jednu z nejpodnětnějších částí práce považuji výklad o 

"fenoménu zázraků" (s. 51-60). Autor se v něm, oprávněně, po mém 

soudu, vyslovuje kriticky k předpokladům některé barokistické 

literatury o způsobilosti lidí minulosti prožívat autenticky 

zázraky. Autorův výklad považuji za správný, přece však dodávám, 

jako podnět pro diskusi či pro další bádání, následující: 

Problematiku imaginace zázraku (či "autentičnosti" jeho prožívání) 

lze nahlížet také z hlediska Durkheimovy kategorie "kolektivní 

reprezentace" či v perspektivě Cassirerovy teorie "symbolického 

formování". Popřípadě by šlo vyjít i z analogií se závěry studií, 

jako je práce: Vít Pokorný, Myslet z psychedelických zkušeností, 

Červený Kostelec Pavel Mervart 20+6. Zde všude se nabízejí 

výkladová schémata, jak lze "vnímat", "vidět", "zažít" něco, co 

jiný nevidí, nevnímá, nezažívá. Z takové literatury by šlo odvodit 

východiska, která by bylo možné hypoteticky "podsouvat" do 

kolektivních mentalit té které doby. Zároveň však uznávám, že je 

jinou otázkou (viz zde bod 2.), zda jsme oprávněni takovou 

způsobilost připisovat homogenně celému socio-kulturnímu poli 

(všem aktér Platí, že byť se z definice metody pracuje s pojmem 

"mentalita" jako s kolektivní psychickou kvalitou, nemusí to nutně 

znamenat, že kolektiv, který ji nese, je totožný s celou 

společností určitého místa a času. 



 
(2.) Autor své kritické reflexe dovádí kupříkladu až k 

konstatování, že "vyvstává otázka oprávněnosti samotného pojmu 

>lidová zbožnost<" (s. 57). Tyto úvahy jsou zcela na místě jak v 

souvislostech, v nichž je Ondřej Sobotka vyslovuje (totiž otázka 

vlivu teologického myšlení, vlivu imaginativních prostředků 

nabízených kleriky psanou literaturou o zázracích a pod.),t tak 

ale i z hlediska metodologického. Pokud jde o metodologii, je 

dobré vzít v potaž, že pojmy - viděno s Maxem Weberem - jsou jen 

naše nástroje poznání. Odhlédneme-li od starších prací, které s 

pojmem "lidu" zacházely ještě s národně-obrozeneckou či 

marxistickou zátěží, je dnes užívání kategorií "lidová kultura", 

"lidová zbožnost" a pod. dáno silným vlivem

 historické antropologie (pracující metodami 

socio-kulturní antropologie přenesenými na dějepisecký výzkum). V 

této perspektivě se z definice metody studuje vztah "elit" a 

"lidu" jako vztah dvou cizích kultur. Tím je a priori 

strukturováno pole bádání, Historicko-empirický výzkum má však 

plné právo vyústit až v konstatování, že tato prvotní - 

hypotetická, badatelská - strukturace pole bádání je neadekvátní. 

Proti této historicko-antropologické strukturaci lze postavit 

jinou, rovněž do značné míry apriorní strukturaci, totiž například 

religionistickou, odvozenou z klasických prací typu Rudolfa Otty, 

předpokládající určitý obecný, vlastně ve společnosti homogenně 

zastoupený základ zbožnosti. Empirický výzkum, je-li podniknut 

poctivě, což je případ předkládané práce,y má plné právo apriorní 

strukturace badatelského pole - coby pouhá, s Gadamerem řečeno, 

předporozumění - prolomit. V případě, že by se autor předkládané 

práce chtěl touto tématikou zabývat i ve svých dalších bádáních, 

nabízela tato otázka (otázka poměru mezi metodicky apriorním a 

empiricky zjištěným) k dalším úvahám.  

Obdobně lze souhlasit s Ondřejem Sobotkou (výklad s. 51-60, 

podrobněji na s. 57-58) i v jeho dalším výkladu, kde argumentuje 

proti předpokladu homogenity barokní doby či barokní mentalita 

(stran např. vnímavosti vůči zázrakům). I zde platí, že že 

homogenity je badatelský předpoklad, který máme právo "porazit" 

vlastním obsahem pramenného meteriálu. Možná - opět jen jako 

diskusní podnět - by stálo za úvahu, zda by nešlo teoreticky vyjít 

z jiných konceptů, které takovou měrou na homogenitu mentality 

nespoléhají (např. Miloš Havelka a kol., Víra, kultura a 

společnost..., Červený Kostelec Pavel Mervart 2012, zde úvodní 

Havelkova studie). 

 
(3.) Dalším velmi přínosným prvkem předkládané práce je 

kapitola, v níž se argumentuje ve prospěch tvrzení o existenci 

jakési "hájecké komunity" (s. 113-119). Závěry, které zde Ondřej 

Sobotka činí, byť kriticky říká, že jen na základě "indicií", 

korespondují s tím, co je dnes v literatuře častěji konstatováno. 

Pro 1ý. 18. století lze totiž jak na katolické, tak na 

protestantské straně shledávat, že vedle jakýchsi "masových" 

projevů zbožnosti, existovala ještě určitá specifická, 

entuziastičtější zbožnost uvnitř malých komunit. Příkladem mohou 

být jansenisté v rámci katolického světa či pietisté mezi luterány 



(jak o tom píší kupříkladu Gleixner, Im Hof, Rémond a další). Z 

prací pro české prostředí, které takový jev pojednávají, lez 

nejnověji uvést: Veronika ČAPSKÁ, Mezi texty a textiliemi. 

(Swéerts-)Šporkové, textové praxe a kulturní výměna na přelomu 

baroka a osvícenství, Praha 2016, Scriptorium. Jako podnět do 

diskuse či jako téma pro další bádání by bylo možné říci, že by 

bylo zajímavé "hájeckou komunitu" komparovat s některými případy 

jiných takovýchto komunit a tito jak co do sociální složení, tak 

co do povahy zbožnosti či konečně co do pocitu vlastní náboženské 

výlučnosti. 

 
Předkládanou práci považuji za vysoce nadprůměrnou v rámci 

kontextu bakalářských prací na FHS UK. Proto ji jednoznačně 

doporučuji k obhájení a navrhuji její hodnocení jako výborné. Mám 

za to, že by bylo velmi dobré, kdyby se alespoň některé její části 

podařilo publikovat. 

 

 
Jan Horský 

 
V Praze 3. června 2018 

 

 

 


