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Posudek vedoucí práce: 

Předkládaná bakalářská práce směřuje svým pojetím do regionálních dějin. Autorka se 
rozhodla představit dějiny farnosti Holice z pohledu specifického pramene – farní kroniky uložené 
dosud na farním úřadě v Holicích. Autorka má povědomí také o dalších primárních zdrojích (fond 
farnosti Holice, uložen v Soka Pardubice), které ale využila jen okrajově. Ocenit je třeba poměrně 
rozsáhlý korpus sekundární literatury, který je dostatečně propojen s primárními zdroji. 

Práce je rozdělena do pěti respektive s úvodem a závěrem do sedmi základních kapitol. Po 
nezbytném krátkém historickém úvodu (kapitola 1) se autorka soustředila na holické faráře 
(kapitola 2) tak, jak je zaznamenává farní kronika, tedy od roku 1642 po současnost.  Ve třetí kapitole 
se autorka věnuje hlavnímu kostelu farnosti (kostel sv. Martina v Holicích), vybavení, opravám, 
financování a podobně také drobným sakrálním památkám v okolí. Díky opravám je možné sledovat 
soukromou inciativu jednotlivců a jejich angažovanost pro chod farnosti a konečně tato kapitola je 
zajímavá jako drobná ekonomická sonda. 

Následující čtvrtá kapitola je věnovaná každodennímu životu ve farnosti, kde se autorka 
snažila více postihnout běžný chod farnosti na pozadí hlavních politických událostí doby, které 
alespoň okrajově zasáhly chod farnosti (církevní události) nebo je zaznamenal kronikář s cílem dostat 
do kroniky také události evropské politiky. Tato kapitola je stěžejní, nejvíce reflektuje specifikum 
regionu, náboženskou úroveň obyvatelstva, schopnost angažovat se v rámci života ve farnosti, ačkoliv 
autorka – na škodu celkovému vyznění práce – kombinuje obecné politické události s událostmi ve 
farnosti bez jednoznačného rozlišení významu a hlubší interpretace. Ocenit je třeba zachycení 
církevních slavností – duchovních cvičení pro obecný lid (tzv. misií), biskupských vizitací, slavností 
spojených s posvěcením zvonů, školy apod. jako záležitostí důležitých pro chod obce.  

Závěrečnou pátou kapitolou chtěla autorka sled událostí ve farnosti uceleně uzavřít, takže se 
věnovala základním událostem ve farnosti během 20. století v podstatě až do současnosti, ačkoliv 
kapitola vyznívá spíše jen jako výčet událostí. 

Na předkládané práci je třeba ocenit snahu pracovat s pramenem a sekundární literaturou. 
Byl ale pramen dostatečně vytěžen? Popisuje kronika podrobněji události 1. poloviny 19. století? 
Nešlo informace z kroniky lépe kombinovat s prameny uloženými v Soka Pardubice? Práci celkově 
chybí hlubší interpretace a důsledné chronologické vymezení – těžiště práce mělo spočívat v 19. 
století, ovšem autorka stále inklinuje k popisu událostí století 20., čímž sice docílila ucelenějšího 
pohledu na dané téma, ale odklonila se mírně o zadání práce. 

Na předložené bakalářské práci je ale třeba ocenit  dobrou formální úpravu bez pravopisných 
chyb a překlepů a zařazení obrazové přílohy. Přes uvedené nedostatky má bakalářská práce Martiny 
Novotné jistý badatelský přínos k dějinám Holic. 

Celkové hodnocení: práci doporučuji k obhajobě s hodnocením velmi dobře. 

V Pardubicích 15. května 2017.   Mgr. Zuzana Pavelková Čevelová, Ph.D. 


