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Celkové hodnocení (slovně)
Ve své diplomové práci Tereza Havlová usiluje o podání uceleného pohledu na dějiny kongregace
šedých sester od počátků v 50. letech 19. století do současnosti. Musela se přitom ve velké míře
opírat o časově náročný archivní výzkum dosud nevydaných písemných pramenů. Písemnosti vzniklé
činností kongregace jsou vzhledem k násilnému přerušení činnosti většiny kongregačních domů v
době komunistického režimu navíc zachovány značně torzálně, což autorčinu práci ztížilo. Vedle
archivu kongregačního mateřince na jihočeském Lomci využila autorka zejména fondy státních
okresních archivů (Hradec Králové, Benešov, Praha-západ). Z tištěných pramenů vytěžila jako zdroj
údajů o jednotlivých řeholních domem a jejich osazenstvu diecézní katalogy kléru (viz pro další
badatele užitečný seznam jejich dostupnosti na str. 104-114). K tomuto typu institucionálního
pramene přitom přistupovala s oprávněným zdravě kritickým odstupem.
Široký časový záběr umožnil autorce zachytit dynamický proces rozvoje řeholní komunity od
nepočetné skupinky prvních sester až po společensky dobře etablovanou kongregaci střední velikosti.
Vrcholem tohoto kontinuálního vývoje bylo období 30. let 20. století, kdy kongregace čítala až 24
řeholních domů, v nichž žil přibližně desetinásobný počet šedých sester (srov. přehledné grafy na str.
128 a 129). Značná délka zkoumaného období ovšem na druhou stranu limitovala možnost více do
detailu prozkoumat širší společenský kontext činnosti kongregace v jednotlivých etapách jejího
vývoje.
.
Nesporným přínosem studie Terezy Havlové je vytvoření základního přehledu dějin šedých sester,
který nám – na rozdíl o řady jiných řeholních kongregací – dosud citelně chyběl. Bylo by žádoucí,
aby autorka ve svém výzkumu dále pokračovala a zvážila publikování výtahu jeho výsledků.
Předloženou diplomovou práci Terezy Havlové doporučuji k obhajobě.
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