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Beáta Hrenyová si vybrala pro svou bakalářskou práci téma, které jí bylo blízké – 
dějiny spolku slovenských studentů Detvan v Praze. Detvan patřil mezi spolky, 
v nichž se organizovali příslušníci slovenského národa, kteří sehráli v kultuře i 
v politice významnou roli. Soustředila se na počátky činnosti spolku (od založení 
v roce 1882 do počátku 20. století). Zlomem se stal rok 1904, kdy z něj odchází Milan 
Rastislav Štefánik.  
 
Na začátku práce autorka ve stručnosti připomněla základní rysy slovenské 
společnosti ve druhé polovině 19. století s důrazem na spolkové aktivity, školskou 
politiku, význam Prahy a českého národního hnutí pro Slovensko atd.)  
 
Beáta Hrenyová důkladně čerpala z archivních materiálů (Archiv Univerzity Karlovy), 
z autobiografií i z příslušné literatury. I když se jedná „pouze“ o práci bakalářskou, jde 
o velmi solidní výstup. Zpracovala totiž téma nejen s ohledem na samotné vnitřní 
dějiny spolku a jeho finanční poměry/problémy, ale analyzovala jeho činnost ve 
vztahu ke spolkům dalším (např. Radhošť, ale Slavia a spolky v Budapešti i na 
Slovensku), s ohledem na jeho reflexi uherskou i rakouskou vládou (proto studovala 
fond policejního prezídia v Národním archivu).  
 
Činnost spolků vždy (zejména v počátcích činnosti) formují jejich předáci – na nich a 
s nimi aktivity spolku a jejich vliv stávají a padají. V případě Detvanu se tedy Beáta 
Hrenyová blíže věnovala působení Mateje Bencúra (Martina Kukučína). Kdo by 
referoval o této bakalářské práci jen podle obsahu, prokázal by, že práci nepřečetl 
svědomitě. Z obsahu se totiž „ztratila“ kapitola číslo pět, která práci završuje, protože 
charakterizuje velmi důležitou dobu působení Vavro Šrobára a Milana Rastislava 
Štefánika (1890-1904). Autorka představila ale i české sympatizanty spolku (jimiž byli 
např. Jaroslav Vlček či Rudolf Pokorný). 
 
V dějinách spolku Detvan se projevovaly výrazně literární zájmy, koneckonců i jeho 
název byl převzat z názvu díla Detvan od Andreje Sládkoviče. 
  
Při zpracování dějin Detvanu se Beáta Hrenyová soustředila na několik klíčových 
problémů: emancipaci slovenské mládeže v Praze, vztah členů spolku ke 
slovenskému národnímu hnutí (mj. na příkladu Národných novin, významu, který 
přikládali osvětové práci, obětavosti, s jakou prováděli rodáky na výstavě v roce 
1891), věnovala pozornost také diskusím o podobě časopisu Hlas, ovlivněného 
masarykovským realismem. Upozornila, jak významné místo měly v činnosti Detvanu 
přednášky a autorská čtení, zřízení a doplňování knihovny atd. Vyzdvihla hlavní 
ideové priority spolku – pražské liberálnější prostředí umožnilo mladým slovenským 
studentům nejen se blíže vzájemně poznat, ale i naučit se diskutovat, hledat 
východiska pro rodáky na Slovensku, vyjadřovat se ale i k obecnějším problémům. 
 
Beáta Hrenyová nepsala „chvalozpěv“, upozornila i na problémy, s nimiž se členové 
Detvanu potýkali – nejen nedostatek financí, i nejednota v názorech na priority 
činnosti, ale i osobní rozpory, pocity nepochopení či ublíženosti. 
 



Dějiny Detvanu zatím nebyly důkladně zpracovány a tak práce Beáty Hrenyové 
může být dobrým základem pro budoucí výzkum a monografii. Beáta předložila 
kvalitní práci, kterou ráda doporučuji k obhajobě a považuji ji za výbornou.  
 
 
V Praze na den sv. Rufa 2015 
 
 
 
 
Doc. Magdaléna Pokorná, CSc. 


