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Celkové hodnocení (slovně) 

 

 

     Tereza Gazárková si vybrala téma úzce svázané s dějinami regionu, ze kterého pochází, a 

k němuž má blízko také díky příbuzenským vazbám. Kongregace Sester sv. Cyrila a Metoděje 

je menší řeholní kongregace moravského původu, jejímž zhruba stoletým dějinám se zatím 

nedostalo příliš badatelské pozornosti mimo okruh členek kongregace (jejich práce postihují 

téma dílčím způsobem). Text je z velké části založen na práci s prameny z archivu mateřince 

kongregace na Velehradě (v době komunistického režimu vesměs uloženými v Moravském 

zemském archivu v Brně, případně ve Státním okresním archivu v Uherském Hradišti). Při 

popisu novějších dějin kongregace byla zčásti využita i metoda orální historie.  

 

     Struktura práce je převážně chronologická s vloženými pasážemi o jednotlivých 

působištích sester, přičemž za informačně zvláště přínosné považuji například pasáže o 

činnosti mimo Moravu (v Čechách, na Slovensku a v dnešním Chorvatsku), o různých 

efemérních působištích po roce 1945 a o místech působení v době komunistického režimu. 

V této souvislosti pouze na okraj podotýkám, že autorka příliš nevyužila relevantní hesla 

Encyklopedie moravských a slezských klášterů (Bílá Voda, Brno-Stránice I. a II., Brno-

Veveří, Skalička, Velehrad, případně sestry dominikánky Olomouc-Řepčín). Hlavní 

pozornost Gazárková věnuje pastoračnímu a sociálně-výchovnému působení sester. Zajímavé 

jsou četné informace z dějin každodennosti a z hospodářských dějin. Jen zčásti byly využity 

možnosti hlubšího začlenění textu do dobového společenského kontextu a možnosti širší 

komparace s činností jiných ženských řeholních společenství. Např. v počáteční fázi vzniku 

„cyrilek“ sehrálo zásadní roli odlišné – detailněji autorkou nezkoumané – zaměření sester 

dominikánek („zdislavek“), k nimž původně zakladatelka kongregace náležela. Oceňuji do 

textu vložené tabulky (důležité přehledy míst a formy působení, seznamy sester).  

 

     Hojné využití pramenů kronikářského charakteru se odráží v deskriptivnosti části textu. 

Závislost na použitých pramenech má místy vliv rovněž na stylistiku. Relativně obsáhlá 

příloha zahrnuje výběr písemných pramenů a dobových fotografií, vybraných výhradně 

z velehradského archivu kongregace.   

        

    Předložený text Terezy Gazárkové splňuje požadavky KDDD na diplomovou práci. Její 

pokus o komplexní zpracování dějin relativně méně známé řeholní instituce je oborově 

přínosný. Práci rád doporučuji ji k obhajobě.  
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