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1. Kritické zhodnocení
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A. Formální a jazyková kritéria

Práce odpovídá rozsahovým podmínkám       
Práce má odpovídající jazykovou úroveň (pravopis, 
stylistika)       
Formální zpracování práce (celková struktura a její 
logičnost)       
Dodržení stanovených zásad citačních pravidel; 
formální jednota poznámkového a kritického aparátu       

Zpracování příloh       



Celková typografická úprava       

B. Obsahová kritéria

Práce jasně formuluje své cíle a metodiku jejich 
dosažení       
Práce stanovených cílů dosahuje

      
Práce kriticky pracuje s primárními prameny i 
sekundární literaturou       
Autorovy/autorčiny soudy a hodnocení jsou 
argumentačně podloženy       
Autor/ka umí pracovat s odbornou terminologií a 
využívá jí       
V práci jsou jasně vyjádřeny dosažené cíle

      



2. Celkové hodnocení práce
(stručná charakteristika (v případě potřeby je možné užít zvláštní přílohy)

Práce má dobře vystavěnou logickou strukturu a obsah se jejího rozvržení skutečně drží bez 
odbíhání. Pokud jde o prameny k představení liturgie v týnském kostele, byla autorka 
odkázána na to,co dnes existuje a toho není mnoho. Jsou to jednak velmi cenné (ale rozsahem 
nedostatečné) Pracovní texty k bohoslužbě slova a dále vzpomínky pamětníků. Jenže většina 
nejdůležitějších pamětníků už zemřela a ti, kteří jsou, si například mnohdy těžko zařadí 
vzpomínku přesně na časovou osu (což si autor recenze, také pamětník, uvědomil i sám u 
sebe).  
Jistě není možné na dvaceti stránkách popsat vývoj liturgické obnovy, korunovaný nejen 
konstitucí Sacrosanctum concilium, ale také velkým pokoncilním vývojem v sedmdesátých 
letech minulého století. Nicméně literatura, která je zde užita je velmi chudá (v podstatě dva 
tituly). A nejvyužívanější titul (Polc) je napsán historikem, nikoliv liturgem, což je na díle 
znát. Tak se stane, že se například neobjeví jméno Romana Guardiniho (mimochodem autora 
Reinsbergovi a jeho „pokrokovým vrstevníkům“ velmi drahého a inspirujícího) ani dalšího 
velikána středoevropského prostoru Pia Parsche (recitované latinské mše v Týně ještě před 
liturgickou reformou byly v podstatě inspirovány právě Parschem, jeho Betsingmesse).
Pro dnešního čtenáře a pro lepší porozumění sebraným informacím by bylo také užitečné, 
kdyby práce obsahovala stručný časový rozvrh zaváděných liturgických změn v naší zemi.  
Právě časové zařazení jednotlivých změn ve vzpomínkách účastníků z pochopitelných důvodů 
chybí nebo není přesné.  
Autorce nezbývalo, než pamětníkům, věřit. Verifikovat tyto vzpomínky vzhledem k jejich 
poměrně malé četnosti nebylo možné. Tam, kde sama interpretuje, jí někdy zradí relativní 
mládí (není pamětníkem nejen týnské obnovy). Proto se pamětník pousměje, když se dočte na 
str. 54, že „Týnský chrám a kostel sv,. Havla byly společně s katedrálou sv. Víta tři kostely, 
kde bylo možno v létech 1984-1989 navštívit liturgii na vysoké úrovni“. To pousmání je kvůli 
katedrále (a solidní liturgie nebyla v sedmdesátých a osmdesátých létech v Praze jen v oněch 
dvou kostelech!).
Recenzent si ještě všiml několika drobnějších vad na kráse, které by nemusely být. Hned na 
začátku je pod nadpisem „Stav bádání“ Reinsbergův životopis, o bádání je až další 
podkapitola. Dále Wikipedia není dostatečně spolehlivým pramenem pro vědeckou práci. 
Užívat v celém intervalu, ve kterém se o týnské farnosti pojednává, v citaci označení Acta 
curiae Arcibiskupství pražského, je nepřesné.Tato tiskovina vystřídala v průběhu let řadu 
názvů (např. Oběžník, Oběžník Apoštolské administratury..), v šedesátých létech se tak 
rozhodně nejmenovala. Navíc nevidím údaj o těchto oběžních v seznamu pramenů!  Označení 
Pracovních textů k bohoslužbě slova jako samizdat není správné, byly ve farnosti veřejně 
přístupné musely vycházet s nějakou úřední úchvalou, která jim byla posléze odňata. 
Drobné překlepy nejsou tragedií, ale text jistě nezdobí. Jeden omyl je dost zásadní: „zvolání 
uprostřed eucharistické modlitby po přijímání“ (str. 33). Tam má být zřejmě „po 
proměňování.“ 
Práci považuji za velmi záslužnou, protože zachycuje v podstatě vše, co ještě bylo možné 
zachytit z důležité etapy života týnské farnosti, která byla v tehdejší „poušti“, vyvolávané 
zásahy státu do života církve, nikoliv jediným, ale jistě významným a nepřehlédnutelným 
„ostrovem“, který sloužil mnoha potřebným. 

3. Otázky a náměty práce k diskuzi při obhajobě



Doporučení práce k obhajobě                       doporučuji
Návrh doporučení k obhajobě: doporučuji, nedoporučuji
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