
Kristýna AMBROŽOVÁ, Dějiny domu milosrdenství Vincentinum v Praze-Břevnově

Katedra dějin a didaktiky dějepisu PedF UK v Praze, bakalářská práce

Praha 2011, 106 str. (z toho 75 str. textu)

posudek vedoucího práce

     

    

         Autorka předkládané práce si zvolila téma blízké jejímu bydlišti – v minulosti velmi 

významnou, leč dnes již pozapomenutou katolickou charitativní instituci sídlící na pražském 

Břevnově a specializující se na péči o „nezhojitelně nemocné“.  Z delších dějin Vincentina se 

proto autorčin zájem přirozeně soustřeďuje zejména na období 1. poloviny 20. století, kdy 

jeho hlavní základnou byla břevnovská usedlost Petynka. 

         Ve své bakalářské práci Ambrožová vychází do značné míry z pramenů uložených 

v archivním fondu „Ústav sociální péče Vincentinum Velehrad“, který je uložen v SOkA 

v Uherském Hradišti. V této souvislosti je proto nutno ocenit mobilitu autorky a její ochotu 

časově náročný výzkum podniknout. Charakter pramenné základny přitom ovlivnil konečné 

uspořádání práce, jejíž důležitá část je věnována ekonomickému chodu ústavu. Oproti 

původnímu záměru byly tak poněkud méně akcentovány významné osobnosti spjaté s chodem 

Vincentina (Matka Antoinetta – vl. jm. Olga Chotková, profesor Julius Košnář, ve své době 

oblíbený spisovatel, ad.) a propojení ústavu s Kongregací milosrdných sester sv. Karla 

Boromejského. Přesto práce poskytuje rovněž řadu informací o společenském zázemí „domu 

milosrdenství“, podporovaného zprvu zejména konzervativními aristokratickými kruhy (srov. 

např. s. 60-62). Pokud by autorka v budoucnu ve studiu tohoto tématu pokračovala, 

doporučoval bych se soustředit právě na důsledky vzniku republiky na činnost obdobných, 

vesměs řeholními kongregacemi spravovaných institucí.

         Práci doplňují vhodně zvolené fotografické a další přílohy, např. tabulky, přehledné 

grafy vytvořené na základě výročních zpráv apod. (částečně vloženo do textu).

    

     



        

     

         Studie Kristýny Ambrožové má odpovídající rozsah a z jazykového hlediska se jedná o 

práci kultivovanou. O zvoleném tématu podává tato bakalářská práce dostatečný přehled a 

zajímavým způsobem prohlubuje naše vědomosti o jednom ze segmentů sociální péče daného

období. Navrhuji ji proto hodnotit jako „výbornou“.

      

     

     

V Praze 30. srpna 2011                                                                  Mgr. Dušan Foltýn




