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Eva Hošková si za cíl své bakalářské práce zvolila zjištění okolností založení dnes již 

neexistujícího kostela sv. Jošta v Chebu a jeho fungování v období středověku. V některých 

partiích ovšem práce přesahuje do mladší doby. Vlastnímu tématu předeslala výklad o církev-

ní správě a náboženských poměrech v Chebu od první zmínky o chebské farnosti ve 12. stole-

tí až po připojení chebského děkanátu k pražské diecézi v roce 1808, pojednání o církevních 

stavbách v Chebu a okolí, o chebských patricijských rodinách, které se podílely na založení 

kostela sv. Jošta, a o dalších významných rodinách, Čtvrtá až osmá kapitola jsou již věnovány 

samotnému kostelu sv. Jošta, jeho stavbě, vybavení interiéru, zvláště pak cenným dílům, která 

byla v kostele umístěna, dění v kostele a pohledu chebských kronikářů na tento kostel. Sou-

částí práce je edice listin vztahujících se ke kostelu sv. Jošta. Výsledky bakalářské práce jsou 

shrnuty v závěru. K práci je připojena obrazová příloha dokumentující historii a vybavení 

kostela až po jeho zkázu v padesátých letech minulého století. 

Úvodní kapitoly, a částečně i výklad o kostele a jeho vybavení, vycházejí z odborné li-

teratury. Prostor pro původnější práci poskytla až třetí kapitola pojednávající o chebských 

patricijských rodinách. Zde autorka vychází vedle literatury také z chebských kronik a dalších 

pramenů. Pokud jde o kroniky, neuvádí ovšem konkrétní informace, které by určovaly jejich 

vypovídací hodnotu (autor, doba a prostředí vzniku, zamýšlená funkce apod. - totéž platí pro 

kapitolu VIII.) V práci ostatně chybí analýza pramenů, která by měla být obsahem samostatné 

kapitoly. U výkladu o poměrech v Chebu ve druhé polovině 14. století by měly být uvedeny 

odkazy na edice, eventuálně uložení zmíněných pramenů (listina Karla IV. z 17. ledna 1358, 

prameny ke konfliktu mezi německou řádovou komendou a městskou radou, úmluva z roku 

1360; CIM jsem nenašla ani v seznamu literatury a pramenů). Závěrečný odstavec této kapito-

ly by měl být formulován až tehdy, kdy již čtenář bude znát nadace kostela sv. Jošta, tedy 

nejspíše v závěru práce. Pokud jde o zmíněné konflikty mezi žebravými řády a farním klérem, 

šlo o obecný jev, jak ukazuje Z. Hledíková, Biskup Jan IV. u Dražic, s. 128-132. Konkrétní 

citace pramenů včetně folií kronik, případně literatury, by měly být uvedeny i v dalších kapi-

tolách. 
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Připojená edice respektuje ediční pravidla a ukazuje, že autorka již během bakalářské-

ho studie slušně zvládla práci s latinskými i německými texty.  

Ještě formální připomínka k poznámkám: proč autorka uvádí jednotlivé citace 

v poznámkách na samostatné řádky? 

Přes uvedené připomínky splňuje bakalářská práce Evy Hoškové požadavky kladené 

na bakalářské práce v oboru. Práci doporučuji k obhajobě a, především s ohledem na připoje-

nou edici, navrhuji klasifikaci „velmi dobře“.  

 

V Praze, 30. srpna 2016. 

 

Prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc. 
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