
Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, Katedra dějin a didaktiky dějepisu 

Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1 
 

Posudek vedoucího bakalářské práce 

 

Autor, název, místo, rok, rozsah práce, vedoucí práce:  

Ondřej Nejedlý, Lesní hospodářství dominikánského řádu na Mimoňsku, Praha 2018, 53 stran 

textových, celkově včetně příloh 72 stran, vedoucí práce Mgr. Dušan Foltýn 

 

                               

 

 splňuje splňuje 

z větší 

části 

splňuje 

z menší 

části 

nesplňuje 

Problematika a cíl práce jsou zformulovány a odpovídají zadání 

a názvu práce. 
     x        

Metody využité autorem jsou adekvátní vzhledem k cíli práce a 

tématu. 
          x   

Autor se opírá o relevantní prameny a literaturu.          x   

Struktura práce je vyvážená a logická.      x   

Zpracování vykazuje rysy originality a vlastního přínosu. x        

Práce je prosta gramatických a stylistických chyb.      x   

Práce je psána kultivovaným odborným jazykem za použití 

správné terminologie. 
x        

Autor správně cituje.       x   

Autor nic podstatného neopomenul (obsah, úvod, závěr, seznam 

pramenů použité literatury, anotace v češtině a cizím jazyce, 

rozsah odpovídá zadání). 

      x    

Autor pravidelně konzultoval s vedoucím práce x    
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Celkové hodnocení (slovně) 

 

 

     Ondřej Nejedlý si vybral méně tradiční téma na pomezí novějších církevních a 

hospodářských dějin – hospodaření pražských dominikánů v lesích, které zakoupili v období 

1. republiky na Mimoňsku od hraběte Hartiga. Stěžejním pramenným zdrojem při vytvoření 

jádra Nejedlého práce byl příslušný fond Řádového archivu dominikánů, deponovaného 

v Národním archivu v Praze. Uvozující kapitoly věnované Řádu bratří kazatelů, Hartigům a 

celkově lesnímu hospodářství v českých zemích se opírají zejména o standardní literaturu. 

Dílčím způsobem byla využita rovněž metoda orální historie. 

 

     Nejedlého práce jako celek přináší zajímavý doklad o snaze jednoho z „žebravých“ řádů 

přizpůsobit se novým politicko-ekonomickým podmínkám po zániku habsburské monarchie. 

Za nejvíce přínosné považuji kapitoly věnované komplikovaným okolnostem získání lesů 

dominikány a vlastnímu lesnímu hospodaření (těžba a export dřeva, provoz honiteb…). 

Oceňuji schopnost autora orientovat se v poměrně komplikované hospodářské a právní 

problematice (a v neposlední řadě i rychlost vytvoření práce).  

 

    Text je psán živým stylem, místy s formulacemi prozrazujícími ovlivnění dobovými 

prameny. Vhodné by bylo více krátit opakované citace a doladit grafickou úpravu.    

 

        

     Bakalářskou práci Ondřeje Nejedlého rád doporučuji k obhajobě.   
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