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Celkové hodnocení (slovně) 

Bakalářská práce Evy Benešové se zaměřuje na urbanistický vývoj předměstí Klatov. S využitím 

primárních pramenů, zejména kartografických a obrazových, popisuje urbanistickou strukturu 

předměstí. Centrem autorčina zájmu jsou veřejné stavby, jejich vznik, proměny, rozvoj a zánik. 

Zvláštní zřetel věnuje sakrálním památkám na Pražském a Domažlickém předměstí.   

V literatuře téma předměstí Klatov není samostatně zpracováno, některým stavbám byla věnována 

pozornost ve studiích. Na rozdíl od urbanisticky zaměřené práce Václava Wagnera se bakalářská 

práce nezabývá historickým jádrem Klatov. 

Autorka při popisu jednotlivých staveb čerpá z relevantních pramenů a literatury. Postupuje 

systematicky, důsledně srovnává podobu stavby s jejím nejstarším vyobrazením na vedutách města, 

někdy rovněž odkazuje na vojenské mapování nebo mapy stabilního katastru. Obrazové materiály 

jsou součástí příloh práce. 

Práce je psána kultivovaným jazykem téměř bez gramatických chyb. Analytická část je doplněna o 

závěry, ke kterým autorka při bádání dospěla. Svědčí o tom, že se v tématu velmi dobře zorientovala, 

dokáže si klást otázky a vytvářet vlastní hypotézy.  

Pokus o komparaci s jinými západočeskými městy jako Tachov, Domažlice či Sušice je naznačením 

dalšího možného uchopení tématu. 

 

Práce přehledně shrnuje urbanistický vývoj předměstí Klatov, který srovnává se stěžejnímu 

obrazovými a kartografickými prameny. Práci doporučuji k obhajobě.  
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