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Terezie Vohralíková se ve své práci blíže zabývala barokní knihou zázraků z poutního místa 

Kostelní Vydří, které se nalézá na jihozápadní Moravě. Její rozbor tohoto pramene si klade za 

cíl zrekonstruovat charakter poutního místa, jeho oblibu v různých dějinných periodách a 

rovněž pohlédnout na Kostelní Vydří očima barokního člověka. 

V úvodu autorka hlavně na základě práce s odbornou literaturou přiblížila historii vzniku 

poutního místa, stejně tak i obrazu Panny Marie Karmelské z Kostelního Vydří, k němuž se 

vztahuje několik hypotéz. Vlastní těžiště práce však spočívá v rozboru dochované 

Consignatio gratiarum. Zde je možné vyzdvihnout, že se autorka poměrně dobře orientuje 

v české (zatím poměrně skromné) historiografické produkci k tomuto tématu (snad jen 

příjmení historika Gažiho není na s. 7 dobře vyskloňováno). 

Zkoumaná kniha zázraků obsahuje 116 případů. Je psána latinsky, takže je určitě třeba 

pochválit jazykovou kompetenci Terezie Vohralíkové, která v práci užívá v citacích přeložené 

části textu. Na druhé straně by snad stálo za uvážení i zveřejnění původní latinské verze textu 

v poznámkách pod čarou. Autorka přehledně ve svém rozboru postihla sociální skladbu 

prosebníků, geografický původ obdarovaných lidí a zabývala se i důvody jejich soužení. Je 

chvályhodné, že si je vědoma i myšlenkových odlišností tehdejšího člověka, který žil ještě 

v předosvícenském kouzelném světě, a člověka dneška. To ji vede k pochopení toho, proč 

našima dnešníma očima banální případy mohly být viděny jako zázračné. Kostelní Vydří 

přitom nebylo v myslích poutníků nebo místních lidí specializováno na určitý typ postižení. 

Zajímavou část práce nesporně tvoří i oddíl, který se zabývá konkrétními votivními dary 

Panně Marii jako formě odměny za vyslyšené prosby. 

Určité výhrady musím však vznést k závěru práce, kdy autorka podle mě dostatečně 

neshrnula zjištění svého výzkumu, což je vzhledem ke kvalitě a zajímavosti předchozího textu 

nesporná škoda. Závěr je formulován snad až příliš obecně. Jistě zajímavé by rovněž bylo 

hledat odpověď na otázku, zda a do jaké míry je tato kniha zázraků výjimečná oproti ostatním 

dosud zkoumaným, o kterých se Terezie Vohralíková v teoretickém úvodu zmiňuje. Kostelní 

Vydří je tu přiblíženo jako možný prototyp lokálního poutnického místa, které se těšilo oblibě 

především mezi obyvateli jihozápadní Moravy. 

Rád bych na předložené práci na závěr vyzdvihl její jazykovou stránku. Práce je psaná 

čtivou češtinou bez pravopisných chyb a téměř bez překlepů, což v dnešní době jistě zaslouží 

ocenění. Autorka si rovněž dala práci s vytvořením několika grafů, které přehledně dokreslují 

závěry její práce. Potěší i obrazová příloha, která čtenáři neznalému tamního kraje pomůže ke 



snazšímu uchopení úvodních částí textu. Pro citace v poznámkách pod čarou bych se však 

přikláněl k respektování zásad, jimiž se řídí Český časopis historický. 

Přes některé výhrady práci Terezie Vohralíkové hodnotím jako přínosnou, a to zvolením 

dosud ne moc zkoumaného tématu i pečlivým způsobem jeho zpracování. Jednoznačně 

splňuje nároky, které jsou kladeny na soutěžní práci. 
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