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Celkové hodnocení (slovně)

Eva Benešová si zvolila relativně málo probádané téma z dějin města, z něhož pochází.
Předměstím Klatov se zatím v literatuře dostalo menší pozornosti než městskému jádru, původně
vymezenému hradebním okruhem. Informace o nich jsou navíc porůznu roztroušeny v řadě titulů
sekundární literatury. Historicko-urbanistický vývoj nejstarších předměstí (Pražského, Domažlického
a Lubského) defendetka zkoumá na základě důkladné heuristické přípravy, v níž klíčovou roli sehrálo
shromáždění dobových kartografických a dalších vizuálních pramenů (veduty, fotografie…). Zvolená
struktura práce je přehledná a umožňuje poměrně dobře postihnout vývoj předměstí v dlouhém
časovém období. Ze starších dějin je akcentována zejména problematika sakrálních objektů, což je
vzhledem k dochovaným pramenům přirozené. Závěrečné teze zdůrazňují některé shodné rysy
s vývojem ve srovnatelných západočeských městech a zároveň naznačují mimořádný význam
předlokační osady „Klatov“ v rámci západočeského regionu. Práci zakončuje vhodně zvolená
ilustrační příloha.

Předložená práce Evy Benešové splňuje požadavky na bakalářskou práci. Doporučuji ji k obhajobě.

V Praze 17. V. 2021

Podpis vedoucího práce: Mgr. Dušan Foltýn

Doplňující otázka: V případech neexistence písemných či hmotných pramenů může být důležitou
indicií o době založení sakrálních staveb jejich patrocinium. Do jaké míry je tato metoda spolehlivá a
umožňuje rámcově stanovit dobu založení rotundy sv. Jiří v Klatovech?

