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 Ve své bakalářské práci se A. Martinec zaměřil na pravoslavné chrámy na území 

západních Čech. V 1. kapitole pojednává o pravoslavných chrámech, jejich architektuře, 

stavebním slohu a vnitřním složení. 2. kapitola je věnována pravoslavným stavbám 

v západních Čechách. Kapitoly 3. až 10. jsou věnovány vybraným pravoslavným chrámům 

v západních Čechách – např. v Plzni, Karlových Varech a Mariánských Lázních. 

V Závěru autor vyjadřuje svoji víru, že „… v blízké budoucnosti v České republice pravoslaví 

bude více spojeno s českým jazykem v duchu cyrilometodějské tradice.“ 

 K bakalářské práci Alexandra Martince bych měl tyto připomínky: Na s. 11 v pozn. 2 

je uveden do latinky přepis hebrejského výrazu pro zápalnou oběť: ólá, ale hebrejskými 

písmeny je uvedeno slovo korbán = (votivní) dar. Věta na s. 12 je poněkud nesrozumitelná: 

„Charakteristické jsou kupolovité chrámy s protáhlou centrální dispozicí a četnými 

monastýry.“ Na s. 27 místo „nový gotický oltář“ – má být novogotický. Data D. V. 

Uchtomského uvedená v pozn. 99 na s. 33 jsou evidentně nesprávná, když sestavoval projekt 

v 19. století. V pozn. 102 na s. 36 se setkáváme s překvapivým názorem na motivaci, která 

stála za brestlitevskou unií (1596). Vzhledem k tomu, že autor neuvádí žádný pramen této 

interpretace, předpokládám, že se jedná o jeho soukromý názor. Proto by měl uvést: „Podle 

mého názoru…“ Václav Vaško ve své knize Neumlčená II (Praha 1990, s. 169) píše: V roce 

1596 se část pravoslavných křesťanů žijících převážně na rozhraní Polska, Běloruska a 

Ukrajiny sjednotila tzv. brestskou unií s římskokatolickou církví. Uniaté, zvaní též 

řeckokatolíci nebo na Ukrajině ukrajinští katolíci, uznávají papeže za svou nejvyšší hlavu, 

věroučně se od římskokatolíků neliší v ničem.“ Církev v jižní Itálii a na Sicílii byla až do 11. 

století v jurisdikci konstantinopolského patriarchátu. Na s. 36 místo – 1972 má být zřejmě 

1872. Předpokládám, že igumenie Nektarie nemůže být představenou chrámu, ale monastýru 

– s. 47. Na s. 60 – bylo by vhodné uvést též jméno bulharského patriarchy, který navštívil 

chrám ve Františkových Lázních. Uvádí se, že se v tomto chrámu koná sv. liturgie předem 

posvěcených darů vždy v pátek. Sv. liturgie předem posvěcených darů se ale slouží pouze 

v období Velkého půstu – s. 60. 



 Bakalářská práce A. Martince se vyznačuje pečlivou úpravou a je doplněna řadou 

fotografií – z větší části se jedná o fotografie autora. Nehledě na některé připomínky 

doporučuji, aby práce Alexandra Martince byla přijata jako práce bakalářská. 
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