číslo ve spisu: ………

Katedra/Ústav:

Katedra církevních dějin a literární historie

Posudek vedoucího/vedoucí bakalářské práce

jméno vedoucího/vedoucí

Petr Kubín

Autor/autorka práce:
Studijní program/obor:
Název práce:
Vedoucí práce:

Lukáš Fidrmuc
Teologie, Teologické nauky
Klášter premonstrátů v Zábrdovicích ve středověku
Petr Kubín

Rozsah práce:

103 398 znaků včetně mezer

A. Formální a jazyková kritéria
Práce odpovídá rozsahovým podmínkám
Práce má odpovídající jazykovou úroveň (pravopis,
stylistika)
Formální zpracování práce (celková struktura a její
logičnost)
Dodržení stanovených zásad citačních pravidel;
formální jednota poznámkového a kritického aparátu

nesplňuje

splňuje s
výhradami

splňuje
s drobnými
připomínkami

Kritéria hodnocení

splňuje bez
výhrad

1. Kritické zhodnocení

Zpracování příloh
Celková typografická úprava
B. Obsahová kritéria
Práce jasně formuluje své cíle a metodiku jejich
dosažení
Práce stanovených cílů dosahuje
Práce kriticky pracuje s primárními prameny i
sekundární literaturou
Autorovy/autorčiny soudy a hodnocení jsou
argumentačně podloženy
Autor/ka umí pracovat s odbornou terminologií a
využívá jí
V práci jsou jasně vyjádřeny dosažené cíle
C. Průběh zpracovávání práce
ano
Autor/ka pravidelně konzultovala s vedoucím práce
Autor/ka přicházela se samostatnými tvůrčími podněty

2. Celkové hodnocení práce
(stručná charakteristika (v případě potřeby je možné užít zvláštní přílohy)

ne

Ing. Lukáš Fidrmuc si zvolil za téma středověkého dějiny zábrdovické kanonie premonstrátů,
které doposud nejsou v odborné literatuře detailně zpracovány. Poctivě prošel veškerou
sekundární literaturu a snažil se i pracovat s editovanými prameny. Nutno říci úspěšně. Čtivě
a přehledně sestavil úvodní kapitoly o zakladateli řádu sv. Norbertovi, o dobové
premonstrátské spiritualitě a o počátcích tohoto řádu v Čechách a na Moravě. Ve stručnosti
představil i řeholní situaci ve středověkém Brně. Ústřední kapitola o dějinách samotného
kláštera v Zábrdovicích je už poněkud bezradnější. Suše vyjmenovává jednotlivé představitele
kláštera a jejich počiny, chybí tu však nějaký historický příběh. Nicméně i zde se autor snaží o
poctivou historickou práci s četnými odkazy na prameny a literaturu. Apendix o Křtinách je
nejproblematičtější částí celé bakalářské práce. Není totiž vysvětlena souvislost Křtin a
Zábrdovic. V celém textu chci upozornit jen na jednu faktickou chybu, spíše překlep - svátek
sv. Dionýsia je 9. října, nikoli 9. září (s. 19).
Jako celek považuji bakalářskou práci za zdařilou, pečlivou s přehlednou strukturou. Navrhuji
hodnocení velmi dobře.

3. Otázky a náměty práce k diskuzi při obhajobě
Proč byl založen klášter premonstrátů právě v Zábrdovicích?

Doporučení práce k obhajobě

doporučuji

Návrh doporučení k obhajobě: doporučuji, nedoporučuji
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