
    Posudek bakalářské práce 

 

Anna Ptáčková, Kostely z Podkarpatské Rusi na území České republiky, Praha, PedF UK, 

2011. Bakalářská práce. Stran 79, v tom obrazové přílohy. 

 

Autorka si vybrala velmi nesnadné téma, které zatím k sobě kupodivu neobrátilo pozornost, 

ačkoli český zájem o bývalou Podkarpatskou Rus od počátku 90. let výrazně narostl.  Zde se 

však setkáváme na místě mlácení prázdné slámy, nepoučených frází a opakování banalit se 

zodpovědným a kvalifikovaným přístupem, který vede k pěknému výsledku. Problematiku z 

pomezí dějin architektury a dějin památkové péče autorka zasazuje zajímavě do kontextu 

obecných i regionálních dějin českých zemí, tj. lokalit, jichž se transfery kostelů týkaly. 

Většina teoretické části práce, týkající se tématiky pro studenta bakalářského kursu značně 

specifické a obtížné, zůstala z logických důvodů závislá na starší literatuře, autorka ji však 

prošla pečlivě. Vytknout lze určité drobné nepřesnosti při výkladu o dějinách církevní unie. 

Co do tvrzení autorky, že příslušné kostely patřily původně řecko-katolické církvi (s. 7) je 

třeba slovo „původně“ chápat ve významu „těsně před transferem“. Pokud by bylo ono slovo 

použito v souvislosti s dobou výstavby, pak bychom museli příslušné kostely označit za 

původně pravoslavné, protože vznikly ještě před Užhorodskou unií. 

Nejpřínosnější jsou kapitoly o jednotlivých kostelech, okolnostech jejich přesunu a 

okolnostech jejich dalšího využití. Velmi zajímavý je autorčin pokus kombinovat výklad o 

šesti památkách tohoto typu z prostoru mezi Prahou a Kunčicemi pod Ondřejníkem 

s biografickými kapitolkami o osobnostech, které se s nimi v době transferu nebo později 

dostaly do kontaktu - text práce tím byl obohacen o nový rozměr. Velmi oceňuji autorčinu 

snahu o detailní provedení heuristiky za pomoci využití okresních archivů v různých částech 

republiky, jejichž prameny dosud v této souvislosti nebyly známy.  Výklad je uzavřen 

bohatou a přínosnou obrazovou přílohou. Dojem poněkud kazí zpracování bibliografického 

oddílu, který není členěn na logické dílčí části (archivní prameny, tištěné zdroje atd.) 

    Práce vznikala ve ztížených podmínkách a snaha autorky zasluhuje maximálního ocenění. 

Doporučuji ji k obhajobě a navrhuji hodnocení známkou „výborně“.  Po určitém přepracování 

a doplnění by práce nebo její hlavní část mohla a měla být otištěna.  

 

V Praze 16. května 2011 

 

                                                                                                               dr. Bohdan Zilynskyj  



   


