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Autorka ke své práci zvolila téma zajímavé a opomíjené pražské charitativní instituce 

« Vincentinum », jejíž bývalé prostory na břevnovské Petynce dlouhodobě chátrají. Přestože 

si vybrala k zpracování historii jedné instituce, zdařile se vyhnula hlavnímu úskalí podobné 

práce, jež často sklouzne k pouhým administrativním dějinám. 

Ambrožová svou problematiku specifikuje lépe, když zdůrazňuje, že « není mým 

záměrem koncipovat práci jako chronologickou výpověď o historii Vincentina (…), ale 

zejména jako hloubkovou sondu do jeho organizace a všednosti » (s. 6). 

Pramennou základnu autorce tvoří především archivní materiál uložený v SOA v 

Uherském Hradišti, kam doputoval po přestěhování instituce v 50. letech 20. století na 

moravský Velehrad. Dobrým doplňkem jsou pak tiskoviny vydávané samotným Vincentinem. 

Práce je členěna do 4 kapitol. V první jsou snad až příliš podrobně rozebrány 

« kořeny » charitativní činnosti. V dalších chronologicky uspořádaných částech, je studována 

historie instituce v letech 1889-1899, 1899-1948, 1948-1951. Nejdůležitější kapitolou je ta, 

jež se věnuje 1. polovině 20. století. Osvětleno je, jakým způsobem byl ústav hospodářsky 

spravován, finančně zajišťován, ale i kdo vytvářel tuto specifickou « rodinu ». Detailní 

pozornost je věnována oběma « sestrám představeným » i předsedům kuratoria. Je škoda, že 

stranou zájmu zůstaly další informace, které by jistě chod instituce dobře dokreslily : (denní 

harmonogram, jídelní lístek atp.).  

V přílohách je pak představen bohatý fotografický materiál a 2 grafy k meziválečnému 

financování Vincencina (s. 84 a s. 85). Je potřeba připomenout, že graf číslo 1 nedokumentuje 

výklad, neboť není doveden až k roku 1935, kdy měl nastat výrazný propad příjmů z prodeje 

vlastních tisků. Příčinou tohoto stavu bude jistě více dopad hospodářské krize na odběratele, 

než úmrtí hlavního redaktora Julia Košnáře, jak je uváděno v textu (s. 36). Druhý graf, pak 

ukazuje na další aspekt, který v práci není příliš rozvinut a tím je « charitativní », či přesněji 

sociální politika československého státu, případně i jeho vztah k církevním institucím tohoto 

typu. Pokud se státní příspěvek podílí na chodu instituce v roce 1929 více než 1/3, není to 

rozhodně nezanedbatelná položka. Vhodně by to dokreslilo problematiku vztahu státu a 

šlechty, který je v textu vnímán jako negativní (třikrát na různých místech téměř shodně 
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podtržen). Lepší rozbor by si také zasloužila samotná koupě zámku Smečno (s. 27). Samo 

kuratorium disponovalo v té době potřebnou částkou?  

Tyto otázky však nic nemění na kladném hodnocení celé práce a způsobu jakým je 

zpracována. 

 

Dále nutno pozitivně hodnotit fakt, že práce je prosta pravopisných chyb a překlepů, že je 

psána živě a čtivě, autorka dobře argumentuje a projevuje zájem o studované téma.  

 

Pro všechny uvedené klady navrhuji hodnotit známkou výborně.  

 

PhDr. Jiří Hnilica 


