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Posudek školitele 

Bakalářská práce Petra Láníka je bezesporu velmi zaj ímavá, nic tu nevadí jeho dosti 
silná inspirace Courbenovou knihou, ba naopak. Není jistě samozřejmé, ale Láníkova práce je 
z větší části poctivě vystavěna na primárních archivních pramenech městského archivu ve 
Fryštaku, městečka, o kterém, přiznávám se, jsem neměl donedávna tušenÍ. 

Láník dlouho hledal, jak koncepci, tak strukturu, ale i tématické zaměření bakalářské 
práce. Zde akcentuji, že si počínal velmi samostatně, ale na druhé straně, nikdy nebyl hluchý 
k tomu, co jsem kjeho tématu vyslovil. Jeho Šimon Mikl je bezesporu velmi zajímavou 
postavou, postavou donedávna prakticky neznámou. Jistě, postrádáme k tomuto přednímu 
měšťanu dostatek podkladů, snad jedině úplné prostudování městského archivu po dobu 
nejméně půlstoletí, by mohlo přinést komplexnější výsledek. Je ovšem jasné, že takový 
výzkum nemohl zatím podniknout student prvého cyklu historie. 

Láník se dosti bezpečně orientuje v literatuře, což platí nejen o té novější, ale i 
lokálním písemnictvÍ. Celkově se mu podařilo, jak na základě údajů z ní čerpaných, tak 
z pramenů, napsat zajímavě koncipovanou práci. Samozřejmě, jeho hlavní postava 
nedisponuje dostatečným množstvím pramenů, ale Láník si s touto skutečnosti poradil velmi 
důvtipně, použitím typologie "středního dosahu." To bych chtěl zvláště zdůraznit, že 
nesklouzává k přílišné generalizaci, neboť s užitkem využil etnografickou literaturu. A 
nejellŽe ji využil, prozrazuje, že umí popsat jednotlivé díly kroje, zná soudobou terminologii v 
odívání. To je jistě sympatické. 

Láníkova práce je bezesporu nadprůměrnou bakalářskou prací, vyznačující se 
autorovou invencí, snahou po originalitě, která není vůbec samoúčelná. Bude jen dobře, když 
u tématu zůstane, už z toho důvodu, jestli se přece jen nevyskytnou jisté prvky skepse, neboť 
jeho bakalářská práce odráží radost z poznávánÍ. 

Bakalářskou práce Petra Láníka rád doporučuji k obhajobě. 

Praha 20. 8. 2007 
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