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Edita Kissová zaměřila ve své bakalářské práci pozornost na život Kongregace sester dominikánek se 

zvláštním zřetelem na jejich život během komunistického režimu. Čtenář znalý psaní akademických 

prací si hned na začátku práce všimne několika závažných nedostatků. Úvod obsahuje pouze motivaci 

a shrnutí. Nejsou jasné cíle, ani metoda postupu. Chybí heuristická kapitola, ve které se hodnotí 

dosavadní literatura, která byla k tématu napsána a která vytváří prostor pro dosud nezodpovězené 

otázky. Tyto metodické nedostatky se Kissová snaží suplovat vkládáním krátkých shrnujících úvodů 

k jednotlivým kapitolám. Závěr práce uvádí jako jediný důvod přiblížení života v kongregaci a poté 

poskytuje obdobné shrnutí jako v úvodu. 

V první kapitole se snaží postihnout historické pozadí, které vedlo ke vzniku kongregace. Je uvedena 

kapitolou se stručnou biografií sv. Dominika doplněná ještě stručnější biografií Tomáše Akvinského – 

(není zmíněn ani v nadpisu). V dalších částech se soustředí na vznik ženských komunit v rámci řádu a 

na pronikání dominikánů do českých zemí. Kapitola je postavená na minimu literárních odkazů, což se 

projevuje v poněkud jednostranném představení historických událostí.  

Druhá kapitola líčí v úvodu práce krátce vznik a vývoj řádu a hned poté přechází k popisu života v řádu 

v padesátých letech minulého století. Tuto kapitolu lze považovat za přínosnou. Kissová zde zjevně 

nevychází jen z literatury, která se k tématu skoro nevyskytuje, ale patrně i z osobních rozhovorů se 

sestrami kongregace. Na řadě míst však chybí citace s odkazy na zdroj. Informace jsou tak 

nedohledatelné. Je nutné citovat film i rozhovor, z kterého se nedochoval záznam, už jen proto, aby jej 

někdo další, kdo se danou problematikou bude zabývat, zbytečně nehledal. Třetí kapitola přináší 

autentické svědectví jedné ze sester, která ještě pamatuje perzekuce řádu po nástupu komunistického 

režimu. Jde o cenné svědectví, které by po určitých úpravách mohlo být i publikováno. Zaujala mě např. 

informace, že si sestry v kongregaci sloužily liturgii samy. Byl mezi sestrami někdo vysvěcen? 



Práce měla projít jazykovou korekturou, zejména v její druhé části je řada překlepů a stylistických 

nedostatků.  

Přínos práce spatřuji zejména v uchování cenných svědectví, na která je možné navázat dalšími 

studiemi. Z tohoto důvodu s ohledem na řadu nedostatků navrhuji známku – dobře.  


