
Vít Kofro ň, Dějiny kostela a farnosti sv. Petra a Pavla v Bohnicích 1738-1918 

Katedra dějin a didaktiky d ějepisu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze  

Praha 2010, 115 str. , 46 str. tabulkových příloh, 37 číslovaných obrazových příloh 

Posudek vedoucího magisterské diplomové práce 

 

      

 

          

          Diplomová práce Víta Kofroně je výsledkem dlouhodobého a důkladného studia úzce 

vymezeného tématu, prováděného s hlubokým osobním zájmem. Předložená studie se přitom 

ve značné části opírá bezprostředně o archivní prameny, přičemž diplomant prokázal 

kompetentnost nejen z hlediska jazykových znalostí (latina, němčina), ale též paleografie. 

Zdrojem poznatků byl pro Víta Kofroně zejména dosud odborně nezpracovaný archiv farního 

úřadu v Bohnicích a fond téže farnosti uložený v Archivu hlavního města Prahy, které 

částečně doplnily informace z dalších archivních fondů. 

         Ve své studii diplomant usiluje o vyvážený pohled na dvě století dějin bohnické farnosti 

po stránce materiální i duchovní. Čtenář zásluhou jeho výzkumu získá podrobnou představu o 

hospodářském zázemí farnosti (farní pozemky, fundace, desátky ...), o proměnách 

architektonické podoby bohnického kostela a zejména jeho mobiliáře, o dalších sakrálních 

objektech ve farnosti, o osobnostech jednotlivých farářů, o činnosti farní školy. Četné další 

nashromážděné informace skládají poměrně celistvý a poutavý obraz každodenního 

náboženského života malé obce poblíž Prahy. Drobnou výhradu mám ovšem ke grafickému 

zpracování studie v předložené tištěné formě, neboť ve fázi dokončování se již nestihly 

odstranit některé formální nedostatky (např. str. 22, 27, 75, 78). Z hlediska celkového přínosu 

diplomové práce pro poznání zvoleného tématu jde však o nepodstatný a snadno odstranitelný 

detail. 

           Za zvláště důležité považuji zpracovaní bohnických farních inventářů (přílohy C), 

které poskytují velmi detailní pohled na vybavení průměrného farního kostela v osmnáctém a 

devatenáctém století. Právě detailní, znalostí písemných pramenů podložený pohled na 

mikrosvět jedné zdánlivě ničím nevybočující české farnosti je nutno vysoce ocenit. Považoval 

bych proto za vhodné, aby diplomant zvážil možnosti publikování alespoň části práce formou 

studie v některém odborném periodiku, případně ji upravil pro vydání monografické.  

          

                



      

 

 

 

 

      

 

     Předložený text Dějiny kostela a farnosti sv. Petra a Pavla v Bohnicích 1738-1918 

plně odpovídá požadavkům kladeným na magisterskou práci a hodnotím jej jako 

výborný.  Přes drobné nedostatky ve formální úpravě doporučuji práci uznat jako práci 

rigorosní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze 2. září 2010                                                       Mgr. Dušan Foltýn 

  
  


