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Celkové hodnocení (slovně) 

 

      

     Tereza Schejbalová si vybrala jako téma zpracování dějin užšího regionu, k němuž má osobní 

vazby, někdejšího panství Chroustovice. Vývoj na tamním dominiu zkoumala z více úhlů a mimo jiné 

se snažila podchytit proměny v oblasti hospodářské, společenské, církevní a umělecké.  Centrem 

zájmu defendetky přitom přirozeně bylo v první řadě středisko panství, chroustovický zámek, 

významná, leč neprávem opomíjená památka východních Čech.  

     Autorka excerptovala archivní fondy uložené ve Státním oblastním archivu v Zámrsku, Státním 

okresním archivu v Chrudimi, Národním archivu v Praze, ale též v archivu Kongregace Milosrdných 

sester sv. Karla Boromejského. Využila rovněž archivní materiály uložené na Úřadu městyse 

Chroustovice. Rozsah využité sekundární literatury je standardní a v některých specifických směrech 

by šel ještě rozšířit (dějiny architektury...). To se přirozeně týká i pramenné základny, což je ovšem u 

takto pojaté práce pochopitelné (např. v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze jsou uloženy návrhy 

barokního mobiliáře chroustovického kostela). Ocenění si zaslouží autorčin zájem o dějiny 

každodennosti (viz např. zařazení denního režimu nápravného ústavu pro problémové dívky). 

Nečekaný oživující prvek textu představuje také zařazení místních pověstí a tradovaných historek. 

     Délka zkoumaného období (14. až 20. století) a šíře badatelského záběru postavily před autorku 

náročný úkol. Lze konstatovat, že se s ním Tereze Schejbalové podařilo zdárně vypořádat.        

 

 

Předloženou bakalářskou práci Terezy Schejbalové pokládám za přínosnou pro poznání regionálních 

dějin a doporučuji ji k obhajobě.  
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