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

Petra Mišáková, Obnova Vyšebrodského kláštera 1989-2013, Praha 2018, 108 stran, vedoucí
práce Mgr. Dušan Foltýn.
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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.
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Autor správně cituje.

x

Autor nic podstatného neopomenul (obsah, úvod, závěr, seznam
pramenů použité literatury, anotace v češtině a cizím jazyce,
rozsah odpovídá zadání).
Autor pravidelně konzultoval s vedoucím práce
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Celkové hodnocení (slovně)
Petra Mišáková si vybrala téma z nejnovějších dějin regionu, z nějž pochází. Zvolené téma
nebylo dosud komplexně ve větším rozsahu zpracováno, byť se prvními lety obnovy
řeholního života v cisterciáckém opatství ve Vyšším Brodě již zabývala starší bakalářská
práce Radky Lomičkové.
Petra Mišáková koncipovala jádro své práce ryze chronologicky podle jednotlivých let,
čímž rozsáhlé pasáže nabyly podobu spíše letopisu než odborného textu kladoucího si otázky.
Toto řešení, které je zřejmě odrazem využití městské kroniky Vyššího Brodu jako stěžejního
informačního zdroje, nepovažuji za příliš šťastné. Za vhodnější bych považoval rozčlenění
práce na tematické kapitoly věnované jednotlivým problémovým okruhům (např. restituce,
personální osazení kláštera, hospodářské zajištění, stavební obnova, kulturní aktivity apod.).
V současné podobě je převažující charakter textu výrazně deskriptivní a postrádá výraznější
analytické a syntetizující pasáže.
Oceňuji, že byla využita metoda orální historie (rozhovor s bývalým členem vyšebrodské
řeholní komunity), která by ovšem mohla hrát u takto zaměřené práce podstatně důležitější
roli. Oceňuji rovněž hojné využití zpráv z regionálního tisku, založené na důkladných
rešerších. Za vyzdvižení stojí rovněž skutečnost, že práce Petry Mišákové překračuje rozsah
vyžadovaný u bakalářské práce.
Přes výhrady zejména k celkově deskriptivně „letopisné“ koncepci předložené práce ji
doporučuji k obhajobě.
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