
Zápis 

 

z obhajoby disertační práce paní Mgr. Markéty Jarošové konané dne 29. 6. 2011. 

Téma práce:“ Středověká architektura mendikantských řeholí ve Slezsku“ 

 

Přítomní: prof. PhDr. Petr Sommer, DrSc. 

    prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc. 

    PhDr. Klára Benešovská, CSc. 

       prof. PhDr. Jan Royt, Ph.D. 

 

Předseda komise p. prof. Sommer zahájil obhajobu a představil přítomným kandidátku. 

Školitel představil a shrnul průběh studia kandidátky a její studijní výsledky. 

Kandidátka shrnula obsah své práce a přiblížila danou problematiku, rozsah práce a metodu. 

Zmínila zejména skutečnost, že mendikantské korvely ve Slezsku sloužily vesměs jako místa 

pohřbu slezských panovníků. 

Poté oponenti shrnuli obsah svých posudků. 

Prof. Jan Royt zmínil zejména jako klad autorčino pojednání souvislostí s ostatními zeměmi. 

Autorce vytkl např. chybějící kritické shrnutí recenzní literatury a některé neuvedené tituly 

českého bádání. 

Poté byl přečten posudek oponenta prof. Kořána, který práci hodnotil stejně jako prof. Royt, 

velmi kladně. Kandidátce navrhl další možné směry bádání týkající se národnostních otázek, 

spojených s problematikou mendikantské arch. 

Kandidátka Markéta Jarošová odpovídala na posudky oponentů. Autorka zvolila formu 

katalogu, kde mohla nejlépe shrnout maximum poznatků k daným stavbám. 

Dále shrnula situaci v současnosti ve výzkumu mendikantských řeholí, výstavy, konference 

atd. PhDr. Klára Benešovská coby zástupkyně oponenta prof. Kořána zmínila, že by bylo 

dobře ještě více pracovat v kooperaci s PhDr. Prixem, který se dané problematice věnoval 

velice. 

 

Diskuse: 

Prof. Sommer se zeptal na zmínku v posudku oponenta prof. Kořána, který připomněl 

nacionalistickou notu starší německé literatury, kde je vykládán příchod mendikantských 

řádků do Čech jako německá kolonizace. Autorka na to strnula způsoby interpretace této 

problematiky ve starší literatuře. 

Dále se Dr. Klára Benešovská ptala na organizační struktur slezských klášterů a jejich 

provázání s panovníky. 

Prof. Sommer dále požádal o shrnutí podoby a způsobu stavby klášterů ve Slezsku a o jeho 

zevšeobecnění, pokud to jde. 

Kandidátka odpověděla, že u nejstarších staveb jde o jednoduchou stavbu s pravoúhlým 

závěrem. U nás se tato forma objevuje sporadicky, příkladem je kostel sv. Klimenta v Praze. 

 

Vyhlášení výsledků tajného hlasování: 

Počet členů komise  3 

Kladných hlasů  3 

Komise navrhla udělit titul Ph.D. 

 

Zapsala Magdaléna Hamsíková 


