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P.ecenze bokolóřské próce

paní Terezy Vócholové

^^UZEJNI 
cTvÍ V DoMÁŽlJcícH

1nalost regionólní historie a zeiména jejich oPor, k nímž bezesporu muzeq

v danéoblostí potří, nóleŽí nejen k obecnému přehledu, ole i - o to moínó v míře

ještě větší - kevzdělóvóní školnímu. Proto oceňuji, Že se poní Vócholovó pokusilo o

podrobnější zpracovónÍ a nóhled do hístorie o sbírek muzeí domožlických'

Autorko se novíc zabývala i otózkou, podpořenou doŤozníkovým šetřením' jaké

povědomí mojí místní otyvotelé o "srrych" mllzeích o možnost ech, které nabíze1í'

Po stručné - o v úvodu i první úopitole zopokovon é - obecné hístoríi muzejní

o sběrotelské čÍnnosti se písotelko sousŤředilo no krótkou, leč dosŤotečnou

chorokterístíku tří domožlických muzejních institucí o jejich oktuólní výstovní

nobídce'
V centru pozornosti celé pró,ce stojí Muzeum Jindřlcho Jindřicho' Kromě

žÍvoŤního příběhu sklodotele, nórodopisce, sběratele eŤc. se outorko zoměřílo no

podrobný popis jednotlivých čóstí sbírek o jejich stovtl" To je pro historíckou
'práci 

má2nó'poněkud nezvykló - no zóvodu je především určító popisnost, byt'

způsob Vzniku či vyroby jednotlilrých exponóŤů není nezaJÍmaý.Závěrečnó čóst

siručně předstovulje někŤeré - doposud Živé - chodské trodice'

Próce su opiió, o odbornou iitaroturu, moterióly ulo|ené v Archívu Muzeo

Chodsko o již vyprocovoné próce,věnovanédonámu támotu' V některých posóžích

jsou připomenuty i prócečeských spisovotelů 19. století, spjoŤých s Chodskem o

jeho nórodopisem, především o Boienu Němcovou. U čóstí příloh není weden

zdroj.
Vóžnějším prohřeškům proti české gromotíce o stylistice se oÚtorko

dokózol vyhnout, byt'obrot "Jindřichovo muzeum" působí poněkud fomilíórně'

Bokolóřskou próci paní Terezy Vácholové doporučuji k obhojobě o novrhují

hodnoŤít ji joko velmi dobrou.
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