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Práce vychází (alespo ň jak lze soudit z textu na s. 5) ze 
sympatického autor čina zájmu o historii prost ředí, ve kterém 
žije. Je založena na pom ěrn ě širokém okruhu archivních pramen ů, 
dobového tisku a historiografieké literatury (s. 51 -52). Markéta 
Dlouhá zárove ň ve své práci prokazuje dobrou orientaci v 
problematice vzniku starokatolické církve a podává poměrn ě 
ucelený ná črt d ějin této církve ve Varnsdorfu od 70. let 19. 
století po dnešek a d ějin jejího kostela. Nepopírám, že púráce 
je informa čně bohatá a v n ěktšerých momentech studia 
historických pramen ů p řínosná (snad by jen m ěl alespo ň v 
poznámkovém aparátu být dán v ětší prostor originálnímu n ěmeckému 
znění využívaných dokument ů), p řece však v ůči ní mám n ěkolik 
výhrad či p řipomínek. 
 

Byť se to na prvý pohled nezdá, nemá (1.) p ředkládaná práce 
vlastn ě jasn ě ohrani čený objekt bádání. Autorka sice píše, že jí 
jde o d ějiny kostela jak ve smyslu stavby (budovy), tak ve 
smyslu jeho "duchovní nápln ě" (s. 6), avšak i tak z ůstává 
předmět bádání neostrý. Práce kup říkladu není ani stavebn ě-
historickým výzkumem (jak by se mohl n ěkdo podle jejího názvu 
domnívat), ani historicko-sociologickým či historicko-
antropologickým rozborem starokatolické riligiozity  ve 
Varnsdorfu (jak by si od ni mohl slibovat n ěktdo jiný). Tomu, 
aby s prací její čtená ři nespojovali nesprávná o čekávání, by 
práv ě zamezilo systematické vymezení p ředmětu studia. 
 

Tato absence p řesn ějšího vymezení p ředmětu bádání patrn ě 
souvisí s tím, že (2.) v práci není vlastn ě jasn ě formulovaný 
badatelský problém, otázka, jež by se m ěla pomocí pramenných 
zpráv řešit. Autorka tak sice podává mnoho velmi zajímavýc h, z 
pramen ů prost ředkovaných (v tom je nesporn ě klad práce) 
informací, avšak nepoložením si z řetelných badatelských otázek 
je dáno to, že je její výklad deskritpivní, z ůstávající na 
povrchu, p říliš nezohled ňující povahu využívaných pramen ů 
(jejích institucionální, socio-kulturní funkci a po d.). Autorka 
sice říká, že se "rozhodla hledat faktory prom ěnlivého zp ůsobu a 
četnosti využívání tohoto litrugického prostoru" (s.  49), a 
následn ě jmenuje religiozní a konfesijní, socioekonomické, 
národnostní a politcké faktory, avšak jejich vlastn í p ůsobení 
příliš "historicko-empiricky" nedokládá. Situace by b yla patrn ě 
jiná, kdyby v práci zn ěly explicitn ě otázky nap ř. typu: Bylo 
založení starokatolické církve ve Varnsdorfu v 70. letech 19. 
století spíše v ěcí religiozity a náboženského hnutí, nebo v ěcí 
politické volby? Pokud by se jednalo o motivy polit ické, byly by 
to spíše motivy národnostní (související s nástupem  
"Kulturkampfu" v práv ě sjednoceném N ěmecku) nebo liberalistické 
(neslu čitelnost posílení papežské autority s liberalním 
smýšlením části m ěšťanstva)? By ť by t řeba položení t ěchto otázek 



vedlo kup říkladu (sám nevím, neznám podrobn ě pramennou základu) 
"jen" k tomu, že by se zjistilo, že je nelz odpov ědět a že se 
odpov ědi na n ě liší podle typu užitých pramen ů... 
 

Položení podrobn ějších a z řeteln ějších badatelských otázek by 
(3.) mohlo na n ěkterých místech vést k prohloubení bádání. 
Informuje-li nás autorka nap ř. na s. 22 o prvním starokatolickém 
křtu a poh řbu ve Varnsdorfu, pak by mohal být na míst ě otázky, 
kterou by nebylo možná tak složité pramenn ě řešit, totiž do jaké 
matriky byly tyto úkony zapsány? Odkaz k matrikám b y mohl vést k 
dalšímu tématu, jako je nap ř. otázka mezikonfesijních s ňatk ů a 
pod. 
 

Ačkoli jsem se ve svém posudku ujal p ředevším role oponenta a 
vyslovovsl jsem v ůči práci spíše výtky a p řipomínky, neupírám ji 
její kladné rysy (premenná podloženost, snaha o ut říd ění výkladu 
a pod.). Proto ji doporu čuji k obhájení a vzhledem k výše 
uvedenému navrhuji její hodnoscení jako velmi dobré (spíše v 
nižším bodovém pásmu této zunámky - okolo 31-32 bod ů). 
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