
Posudek vedoucí práce 
 
Hošková, Eva, Kostel sv. Jošta v Chebu ve středověku. Bakalářská práce Katedry PVHAS FF 

UK, 2016 
Autorka koncipovala práci jako vytěžení a zpřístupnění pramenů k dějinám zaniklého 

chebského kostela sv. Jošta, uložených především v SOA Plzeň-SOkA Cheb. Vzhledem 
k tomu, že jde o práci bakalářskou, lze takovéto vymezení akceptovat. Další postup bádání by 
již vyžadoval další výzkum, např. v řezenském diecézním archivu, neboť Cheb ve středověku 

patřil do řezenského biskupství. Práce je účelně rozdělena do několika kapitol: Nejprve 
autorka vytváří, především na základě literatury, přehled širšího kontextu, v němž kostel sv. 

Jošta vznikl a fungoval. Sleduje tedy dějiny Chebu se zaměřením na církevní správu, kostely 
a kláštery ve městě. Pozornost věnuje významným chebským rodům, jejichž aktivity při 
donacích pro různé církevní instituce výrazně ovlivňovaly náboženský život města; ostatně 

vznik kostela sv. Jošta byl také důsledkem činnosti těchto kruhů. Stručně sleduje i donace 
jednotlivým chebským kostelům, opět proto, aby mohla zařadit kostel sv. Jošta do širšího 

kontextu. Samotnému kostelu se detailně věnuje ve druhé polovině práce. Především na 
základě literatury sleduje dějiny stavby a vybavení včetně diskusních otázek o umístění 
některých částí mobiliáře, dříve lokalizovaných do kostela sv. Jošta. Přináší údaje o 

pravděpodobných zakladatelích kostela, přehled donací. Vedle listinných pramenů zde 
využívá také záznamů purkmistra Walthera ze 2. poloviny 17. století a textů Karla Hussa a 

Vincence Pröckla ze století 19., které víceméně parafrázuje. Podstatnou součástí práce je 
edice dvanácti listin, dochovaných dílem v originále, dílem v opisech (v jednom případě 
autorka použila obojí dochování), týkajících se kostela. Autorka latinské listiny 

transkribovala, zatímco u německých se přiklonila k transliteraci, jednotlivé listiny opatřila 
regesty, základním údaji o dochování a uložení a poznámkovým aparátem. V závěru potom 
stručně shrnula základní fakta o kostele sv. Jošta ve středověku s přesahem do novověku. 

Práce je doplněna obrazovou přílohou, velmi názorně dokumentující jednak vzhled stavby, 
jednak její osudy v 19. a 20. století až do zániku včetně postupného rozpadu neudržované 

budovy. Práce přináší svod pramenných údajů, který může posloužit k orientaci dalším 
badatelům; užitečná je zvláště edice listin ze SOkA Cheb a obrazová dokumentace v příloze. 
Autorka však jen obtížně interpretuje zjištěná fakta, spíše zůstává na úrovni shromáždění a 

deskripce pramenů i údajů získaných z literatury. 
Práce splňuje nároky kladené na bakalářskou práci a může být přijata k obhajobě. Navrhované 

hodnocení: velmi dobře. 
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