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Posudek vedoucího bakalářské práce
Autor, název, místo, rok, rozsah práce, vedoucí práce:

Ján Mihál, Dejiny kláštora františkánov v Skalici so zameraním na 20. storočie, Praha 2018,
93 stran, z toho 81 stran textu, vedoucí práce Mgr. Dušan Foltýn.

splňuje

Problematika a cíl práce jsou zformulovány a odpovídají zadání
a názvu práce.
Metody využité autorem jsou adekvátní vzhledem k cíli práce a
tématu.

x

x

Autor se opírá o relevantní prameny a literaturu.

Struktura práce je vyvážená a logická.

splňuje
z větší
části

x

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

splňuje
z menší
části

nesplňuje
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Celkové hodnocení (slovně)
Ján Mihál si vybral téma z novějších dějin regionu, z nějž pochází. Dějiny františkánského
konventu ve Skalici ve zkoumaném období byly již dílčím způsobem traktovány v práci P.
Breziny Harmonizujúce dielo františkánov v Skalici v 15. – 21. storočí (2012). Komplexní
odborné zpracování období od vzniku Československé republiky do zrušení konventu v rámci
Akce K však dosud nevzniklo. Jádro práce je z podstatné části založeno na archivním
výzkumu ve Státním archivu v Bratislavě (fond Fragmenty archivu františkánského kláštera ve
Skalici…). Dále byly využity fondy pobočky téhož archivu ve Skalici.
Autor koncipoval většinu své práce chronologicky a při členění textu na kapitoly se vesměs
přidržoval doby úřadu jednotlivých kvardiánů. Vzhledem k charakteru zkoumaných pramenů
považuji toto řešení za vhodné, byť náročnější tematické členění by bylo také zčásti možné.
Text překračuje požadovaný rozsah práce bakalářské a je doplněn ilustrační přílohou
obsahující ukázky pramenů (ŠABA, Bratislava). Formální nedostatky mají zcela marginální
charakter typu překlepů gvardián/gvadrián, gvardianát/gradianát.

V předložené práci považuji za oborově přínosná zejména zjištění týkající se silného
národního uvědomění skalických františkánů. Národnostní fragmentace řeholního života byla
v meziválečném Československu běžným jevem a jejím důsledkem byl mnohdy autonomní
vývoj českých, slovenských a sudetoněmeckých řádových komunit (provincií,
viceprovincií…). Některé pasáže práce jsou rovněž důležité pro studium dějin každodennosti
(srov. kupříkladu počátky používání automobilů řeholníky).
Práce Jána Mihála splňuje požadavky na bakalářskou práci a rád ji doporučuji k obhajobě.

Datum: 17. VIII. 2019

Podpis vedoucího bakalářské práce: Mgr. Dušan Foltýn

