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Posudek oponentky 
 
 Bakalářská práce studentky Martiny Novotné si klade za cíl přiblížit dějiny farnosti 
Holice sledované prostřednictvím farní pamětní knihy. Autorce posloužila jako stěžejní zdroj 
pro zpracování tématu kronika farnosti uložená na holické faře a vedená od roku 1836 až do 
současnosti. Tento pramen doplnila informacemi z městské kroniky nacházející se v archivu 
města uloženého v SOkA Pardubice a drobnějšími prameny z archivu farnosti uloženého 
tamtéž. Tyto informace pak doplnila poznatky čerpanými z literatury, kterou tvoří v drtivé 
většině regionální studie z pera Miloslava Kmenta a několik monografií věnovaných 
převážně dějinám 19. a 20. století, případně významným regionálním osobnostem. 
 Práce je rozdělena do pěti kapitol, z nichž první dvě mapují dějiny města a dějiny 
farnosti do 19. století, třetí až pátá kapitola zahrnují autorčin výzkum a je v nich postupně 
věnována pozornost farnímu kostelu sv. Martina, každodennímu životu ve farnosti a 
událostem, které se odehrály ve 20. století. 
 První dvě kapitoly, vesměs kompilační, lze považovat za relativně zdařilé, avšak další 
kapitoly, v nichž autorka přibližuje dějiny farnosti na základě vlastního výzkumu, vykazují 
nedostatky, jejichž příčinou je především neschopnost studentky zobecnit informace vytěžené 
z pramene a zasadit je do dějinného kontextu města a farnosti. Dozvídáme se sice řadu 
zajímavých informací o fungování farnosti a každodenním životě farníků, jsou to však 
většinou pouze fakta poskládaná za sebou buď podle chronologického sledu, nebo podle toho, 
jak je autorka v kronice objevovala, aniž by se pokusila provést jejich hlubší interpretaci. Text 
tak bohužel působí jako výčet událostí a tato skutečnost se výrazně projevuje především 
v závěrečných pasážích práce, kdy autorce už patrně nezbýval dostatek energie a času 
k většímu promýšlení textu. Totéž platí o velmi vágním závěru.  
 Na druhé straně je však třeba přiznat, že práce s tímto typem pramene si žádá již určité 
zkušenosti, které studentka pochopitelně neměla kde získat. Vybrat z množství velmi 
různorodých informací, které se obvykle ve farních kronikách objevují (a někdy ve třech 
jazycích), ty důležité a dále je diferencovat a interpretovat, není vskutku snadné. I proto je 
třeba ocenit snahu studentky, byť cíl její práce nebyl naplněn tak, jak bylo deklarováno 
v úvodu, a zůstal na půli cesty. 
 Pochvalu si zaslouží poměrně dobrá formální úroveň práce, v níž najdeme jen 
zanedbatelný počet gramatických prohřešků a překlepů, což není dnes až tak samozřejmé. 
Dobrá je také jazyková úroveň textu a stylistika, i když se autorka místy nevyhne přebírání 
jazyka pramene, z něhož čerpá. 
 I přes nedostatečnou úroveň provedené interpretace a další výše uvedené výtky se však 
jedná o příspěvek k dějinám holické farnosti, který má určitý badatelský přínos.  
 Práci proto doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou ještě velmi dobře. 
 
V Pardubicích 12. 5. 2017      Mgr. Hana Stoklasová Ph.D. 
  
  


