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Celkové hodnocení (slovně) 

Tereza Gazárková se v diplomové práci zabývá historií poměrně mladé Kongregace sester sv. Cyrila 

a Metoděje, jejíž počátky sahají do 20. let 20.století a jsou ideově spjaté s myšlenkou sblížení zvláště 

slovanských křesťanů v duchu cyrilometodějské tradice. Ke zpracování tématu autorku vedla mimo 

jiné i osobní motivace a příbuzenský vztah k jedné ze členek kongregace.  

Ucelené dějiny kongregace mapující působení sester až do současnosti dosud nebyly zpracovány. 

Hlavním přínosem práce Terezy Gazárkové je tedy přehledné a výstižné shrnutí historie kongregace 

se zvláštním zřetelem k vývoji v hlavních ústavech a domech, kde sestry působily. Přestože se 

soustředí na pastorační a sociální činnost sester, pozornost věnuje rovněž majetkovým poměrům 

kongregace a finančnímu zabezpečení jednotlivých objektů.  

Autorka vychází z důkladného studia archivních pramenů uložených v archivu Kongregace sester na 

Velehradě. Zároveň měla možnost s žijícími členkami kongregace hovořit a využít tak metodu orální 

historie. Rozhovory jsou cenným zdrojem informací zejména k období 2. poloviny 20. století. Práce 

čerpá také ze sekundární literatury (zejména závěrečných prací sester, které se věnovaly dílčím 

tématům).  K tomu bude směřovat i má otázka při obhajobě, kde by autorka měla vysvětlit, jak se její 

diplomová práce odlišuje od prací H. Vlčkové a zejména od R. Důbravové “Dějiny Kongregace 

sester sv. Cyrila Metoděje 1924 – 1990”. 

Zvolená struktura kombinující chronologický přístup k tématu s kapitolami věnovanými jednotlivým 

ústavům a domům, kde sestry působily, vede k tomu, že některé informace se na různých místech 

poměrně často opakují (při prvním čtení to nebylo na škodu). Chápu, že k období 2. poloviny 20. 

století je vzhledem k omezené činnosti kongregace studijního materiálu méně, avšak rozhovory 

s pamětnicemi, které Tereza Gazárková uskutečnila, mohly být využívány ve větší míře (v kapitole 

nazvané Svědectví sestry Jiřiny Kopecké je rozhovor s uvedenou pamětnicí citován jen na prvních 

dvou stranách, dále již vývoj v 60. letech a období normalizace vychází z jiných pramenů a 

rozhovorů – navrhovala bych změnit pojmenování kapitoly).  

Jazyková stránka práce má kolísavou úroveň. Převážná většina textu je psána jasným, kultivovaným, 

odborným jazykem, místy se ale nacházím i nesrozumitelné věty (např. s. 16 „Důvodem pro toto 

méně…“ nebo poslední věta na s. 49) či gramatické chyby. 

Oceňuji, že za textovou částí vždy následují přehledné tabulky mapující činnost kongregace 

v jednotlivých obdobích a lokalitách. Velmi kladně hodnotím také bohaté přílohy práce, které 

obsahují vedle skenů vybraných pramenů i početné dokumentární fotografie.  

 

 



Práce přináší přehledné shrnutí činnosti kongregace založené na důkladném studiu pramenů z archivu 

Kongregace a dostupné sekundární literatury. Práci doporučuji k obhajobě.  

 

 

 

V Praze dne 11.1.2021  

Mgr. Kateřina Sládková 

        Oponent práce 

 

 

 

  

 


