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KREJČOVÁ ZAVADILOVÁ, Gabriela: Toleranční sbor v Moravči do roku 1848. 

Pardubice, ÚHV UP 2013. 40 s. Práce pro studentskou vědeckou konferenci v Plzni. 

 

 

 

Téma 

Zvolené téma považuji za originální a vhodné, neboť se věnuje opomíjené a přitom 

pro poznání celkového vývoje moderní společnosti potřebné součásti jejího života. 

Přehlížení se vztahuje na náboženskou sféru obecně a na protestanty (a další 

menšinové denominace) zvlášť. Autorka se pokouší o sondu do života náboženské 

obce v regionu, což je důležité pro prověření platnosti závěrů týkajících se celkového 

vývoje v církvi a církevní sféře. Práci tak vnímám jako součást proudu renesance 

historiografického zájmu o problematiku církví a náboženství, jehož existence je 

patrná od počátku 90. let 20. století. 

 

Informační základna práce 

V pramenné části zdrojové základny práce se pojednání opírá o dokumenty vzniklé z 

„úřední“ činnosti sboru a považuji je s ohledem na téma za relevantní a dostačující. 

Jako historik prokázala schopnost vyrovnat se s jejich formálními znaky a specifiky. 

Práci opřela také o tištěné prameny. Sekundární literaturu využila z části k výkladu o 

existenci a činnosti tolerančního sboru, především však k zařazení regionálně 

zaměřeného tématu do širších souvislostí náboženského vývoje v habsburské říši v 18. 

a 19. století. Využívá výsledky zkoumání, k nimž dospěli autoři z okruhu 

evangelických církví. Pro vyváženost pohledu v pasážích o církevních poměrech a 

politice v říši by bylo užitečné využít i jinou literaturu, profánní, nebo katolického 

zabarvení. Kadlecovy dějiny jsou sice uvedeny v seznamu literatury, v poznámkovém 

aparátu odkaz na tuto práci však není. Pracovala autorka s ní? Podněty by jistě získala 

i v Kryštůfkových dějinách. K josefínskému období existuje rozsáhlá speciální 

literatura (např. Winter). Nechci evokovat německy psanou literaturu, ale církvím se 

věnuje zvláštní svazek díla Die Habsburgermonarchie (sice s těžištěm po 1848, ale i 

tam autorčino úsilí časově zasahuje). Atd. Zde vidím rezervy a potencionální možnost 

eliminovat mírný nádech apologetičnosti práce a interpretace (poplatnosti) 

problematiky z pozic protestantské historiografie. Namátkovou sondou do soupisu 

literatury jsem zjistil, že pod uváděným ISBN 978-80-7432-105-4 figurují Velké 
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dějiny zemí Koruny české, sv. 9, ovšem s vydáním v roce 1999 (autorka uvádí zřejmě 

2. vydání 2011), jako místo vydání figuruje Praha – Litomyšl (autorka uvádí Praha) a 

kniha má autory (v soupisu figuruje bez uvedení autorů) v takovém počtu, kdy ji nelze 

interpretovat v žádném případě jako kolektivní dílo (pak bych tu postrádal např. 

editora). Slovníky se obvykle do vědeckých seznamů literatury nepíší. Autorka trošku 

bagatelizuje poznatky doc. Z. R. Nešpora, což v rámci kritické reflexe přehledu 

výsledků bádání připouštím, resp. vítám, na druhé straně však její kritika nesmí 

zůstat v obecné rovině a musí konkrétně formulovat, v čem je jeho pojetí chybné. Nic 

není v historii „nezvratným faktem“, nemáme-li na mysli data. Proč se autorka 

uchyluje k čerpání zásadních informací z OSN (!) z let 1889 a 1903? Což není (třeba 

jen na doplnění) také nová a odborná literatura? 

 

Cíl a struktura práce 

Vědecké cíle svého úsilí autorka „cudně“ nastiňuje na dvou místech (s. 2 a 28). Tento 

termín volím pro jejich vágní vymezení a nejednoznačnou formulaci; měly by být 

předloženy v precizní podobě. Pokud historii nechápeme jako popis událostí 

v minulosti, řešíme problémy. Zde by bylo možno uvažovat o problémech členské 

základny a hospodaření církevní obce. Aniž bych autorce vnucoval svůj názor, 

v daném případě se nabízí možnost vytyčit vědeckou hypotézu a pracovat s ní, což by 

pomohlo překonat (tím více, že je práce krátká) víceméně popisný charakter 

předloženého pojednání, které si neklade otázky a získané poznatky neinterpretuje. 

Proč tomu tak bylo, autorka až na ojedinělé výjimky neřeší. 

Autorka látku rozděluje do kapitol a podkapitol, postupuje víceméně chronologicky. 

Bohužel zapomněla připojit obsah, proto se čtenář v pojednání poněkud složitěji 

orientuje. Vidí zhruba čtyři celky. V metodologickém úvodu jsem zdůvodnění tohoto 

členění nenašel. Kapitola druhá obsahuje pouze jednu podkapitolu, což z mého 

pohledu signalizuje problémy s optimálním členěním. Není to sice moje práce, ale 

osobně bych z první a druhé kapitoly vytvořil jeden celek. Postrádám nejen 

argumenty, jež by mě přesvědčily o optimální koncepci práce, ale také pro celkovou 

periodizaci. (Proto se k ní musí autorka vracet např. na s. 10 v pozn. č. 58). 

Periodizační mezník vnímám jako něco zásadního, zvrat ve vývoji, nevím, zda lze 

akceptovat její výklad o mezníku roku 1800, zda jím opravdu byl. Rovněž tak vnímám 

význam a postavení roku 1848 jako zásadního periodizačního mezníku, ovšem pro 
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náboženskou oblast a i pro sbor v Moravči mám pro jeho relevanci trochu 

pochybnost. 

Úvodní metodologicky zaměřená kapitola má v předloženém pojednání své pevné a 

nezastupitelné místo. Na její rezervy jsem z části poukázal už shora. Dále postrádám 

odstaveček o metodách, jimiž autorka pracovala. Proč zde nejsou komentovány 

přílohy? 

Přílohu práce vítám, ovšem u mapky č. 1 chybí vysvětlivky, proto pro čtenáře nemá 

vypovídací hodnotu. Totéž platí pro grafy na ss. 38 a 39. 

Práce obsahuje i shrnující závěr, který se však týká pouze regionu, sboru v Moravči, 

ostatní výklad pomíjí. Tak vzniká dojem, jakoby tři čtvrtiny práce (obrazně) byly jen 

přidanou hodnotou k regionálnímu jádru. Závěry musí reflektovat pojednání jako 

celek, ne pouze jeho část. 

 

Formální úroveň práce 

Autorka zvládla techniku odkazů na použité prameny a literaturu na solidní úrovni, 

poznámkový aparát je veden jednotně. Zaráží mě však připojování ISBN k titulům. 

Je-li to nutné (nevím, kdo zase vydal nějakou „promyšlenou normu“, aby tomu tak 

bylo, nebo jde o vlastní iniciativu?), nestačí, aby čísla byla v seznamu literatury na 

konci práce? Nebylo by užitečnější než ISBN uvádět celkové počty stran knih, když už 

cítíme potřebu něčím citaci knihy doplnit? Text signalizuje zatím malou zběhlost při 

formulaci výkladu, obsahuje řadu stylistických neobratností (např. s. 3: „prameny 

jsou vedeny“; s. 4: „proces katolizace dorazil a těžce udeřil“; s. 5: „Tolerance na sebe 

již pak nenechala dlouho čekat.“; s. 9: „přihlášky měly být prováděny“; „o patentu se 

dozvěděli dále“, s. 11: děti nejsou osobami? atd. atd.). Po stránce jazykové má práce 

dost rezerv. Našel jsem neopravené překlepy (např. s. 3, pozn. č. 5) i pravopisná 

přehlédnutí (např. s. 3). 

 

Odborná úroveň práce 

Autorka jako historik se nachází na počátku své kariéry, nemá ještě dost zkušeností, 

stojí před ní úkol hlouběji se ponořit do tématu a zdokonalovat techniku historické 

práce. Cením si toho, že udělala první podstatný krok na této cestě. Proto nemám 

v úmyslu diskutovat s jejími závěry a tvrzeními. Velkou většinu akceptuji a chválím 

její úsilí, vidím však i rezervy a prostor pro zdokonalení, vylepšení, event. revizi 

názorů.  
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Za největší deficit práce považuji už shora zmíněné předkládání závěrů bez snahy jevy 

vysvětlovat, hledat jejich příčiny, objasňovat je ze všech možných zorných úhlů 

pohledu. Jen ilustrativně, jako malou ukázku toho, co mám na mysli, mohu uvést 

problematiku sňatků mezi příslušníky konfesí. Zde nejde jen o problém 

„nevraživosti“, ale je třeba kalkulovat s předpisy římskokatolické církve a osobními 

(intimními) faktory. Totéž se týká pasáží o josefínských reformách. Nezasvěcený by je 

mohl z hlediska církví vnímat jako pokrok. Jaké měly důsledky a dopady na církve se 

nedovíme (přečtěte si např. F. Cinka Velehrad víry a zjistíte, jaká to byla katastrofa, 

jak pracoval náboženský fond, jakou devastaci hodnot reforma přinesla). Totéž 

chybné metodologické pozadí má prezentace číselných údajů. Hned na s. 16 měla být 

zvolena pro výklad tabulka. Čísla je nutno vyhodnocovat, komentovat, pracovat 

s nimi. Jsou prázdnými ilustracemi bez výpovědní hodnoty, pokud je nedáte do relací 

(s. 17-18) třeba s výdělkem, životními náklady, cenami. Výklad o hospodaření by bylo 

nutno propojit s údaji o hospodářském vývoji v monarchii, možná bychom objevili 

souvislosti mezi snížením příjmů náboženské obce (charita) s hospodářskou krizí 40. 

let 19. století. Při uvádění starých měr a vah v pojednání určeném pro širší veřejnost 

(a tím studentská obec jistě je) by měl historik uvažovat o jejich převodu do soudobé 

soustavy, jinak zůstanou podnětem pro další badatelské úsilí. 

Nemohu si odpustit marginálii týkající se pravoslavných (s. 8): nekritické přebírání 

tendenčních informací z časem překonaných zdrojů (OSN 1903) je na prahu 21. 

století příčinou toho, že formování pravoslavné církve je kladeno do 4. - 8. století, 

přičemž tzv. východní schisma nastalo v roce 1054! I bez ohledu na dlouhodobost 

procesu jeho nazrávání se jedná o interpretaci nehistorickou. 

Domnívám se, že téma, jaké si autorka zvolila, se neobejde alespoň bez zmínky o 

osvícenství. Marně jsem v práci hledal aspoň tento pojem. Vždyť bez jeho reflexe není 

vysvětlitelný ani toleranční patent! Je to podstatná mezera. 

Je patrné, že autorka pro výklad svého tématu postrádá širší základnu znalosti 

církevního a náboženského vývoje, což je však pochopitelné, neboť má před sebou 

ještě dlouhou cestu studia. 

 

Závěr 

Předložená práce Bc. Gabriely Krejčové Zavadilové je vítaným pokusem a sondou do 

dějin českého protestantismu, jako případová studie je inspirací pro autorku samu a 

výzvou pro další zájemce o moderní církevní dějiny k dalšímu bádání. Autorce se 
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podařila dílčí historická reflexe vývoje tolerančního sboru v Moravči na přelomu 18. a 

19. století, která by měla být dále prohloubena a rozšířena. Oceňuji její odvahu a úsilí 

vypořádat se s obtížným tématem a chci věřit, že alespoň některé mé poznámky na 

okraj práce mohou být pro ni pomocí podívat se na řešené téma jinýma očima. 

 

 

 

 

 

 

 

V Olomouci 26. března 2013 
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