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Oponentský posudek

Diplomová práce Víta Kofroně se zaměřuje na farnost u sv. Petra a Pavla v Bohnicích. Autor

vychází z písemných pramenů - farní kroniky, úředních knih, inventáře kostela, jež pokrývají celou

škálu života farnosti od duchovní správy, přes majetkové záležitosti kostela a jeho vybavení až po

otázky týkající se výstavby a správy školy. Pochopitelně, že v tomto bohatém konvolutu jsou

zastoupeny i materiály vypovídající o osobách duchovních správců oné doby. Na základě všech těchto

informací se diplomant pokouší rekonstruovat bytí bohnické farnosti od jejího vytvoření v roce

1738 až do doby vzniku samostatného Československa.

Ve své práci autor probírá okolnosti vzniku farnosti, její územní vymezení, příjmy faráře a

příjmy kostela a zabývá se objekty podléhající bohnické farnosti (farou, filiálním kostelem sv.

Gotharda a kaplemi spadajícími pod bohnickou farnost). Svou pozornost zaměřuje zejména na

bohnický kostel sv. Petra a Pavla, podává jeho popis a na základě dochovaných písemných pramenů

představuje jeho inventář. Podrobná znalost kostelního prostoru a jeho vybavení umožňuje autorovi

do jisté míry rekonstruovat i škálu činností, jež se v kostele odehrávaly, nebo, jež s ním byly spojeny.

Do okruhu autorova zájmu spadá také vývoj bohnické farní školy. Nutno ještě dodat, že práce je

vnitřně členěna na dvě části, na 18. a počátek 19.století a na tzv." novou dobu" po josefínských

reformách.

Diplomovou práci Víta Kofroně lze hodnotit jako velmi zdařilou. Autor prostudoval velké

množství archivního materiálu, který se mu podařilo dobře utřídit a zpracovat v přehlednou studii,

jež dává čtenáři dobrou představu o životě bohnické farní obce ve sledovaném období. Cenné jsou i

doprovodné tabulky, v nichž lze mimo jiné najít soupisy farních správců bohnicého kostela, učitelů

tamní farní škol nebo plátců desátků. Velkou vypovídací hodnotu mají tabulkově zpracované

inventáře kostela, jež pokrývají celé sledované období. I na této tabulkové části, či možná zejména na

ní, je dobře patrna autorova detailní obeznámenost s tématem. Vyzdvihnout lze také autorovu

snahu neulpět pouze ve vytyčeném tématu práce, v tomto případě v životě bohnické farní obce, ale

zjištěné poznatky zasadit do širšího dobového kontextu.



Diplomovou práci Víta Kofroně doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit ji stupněm

výborně.
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