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Bc. Zuzana Mydliarová, Historie obce Liptovská Lúžna od jejího založení do poloviny 19. století
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Celkové hodnocení (slovně)
Zuzana Mydliarová si za téma diplomové práce zvolila dějiny liptovské vsi založené v 17. století a
osazené goralským obyvatelstvem z horní Oravy. Stěžejní oblastí autorčina zájmu byly dosud
nedostatečně zpracované církevní dějiny obce a nejpřínosnější část práce je možno označit jako
„historii náboženského života na území farnosti“ Liptovská Lúžna. V pasážích věnovaných této
problematice Mydliarová úspěšně vytěžila archivní prameny (vizitační protokoly, farní kronika,
katalogy kléru etc.).
S církevní a další odbornou terminologií zachází autorka poučeně, drobné odborné prohřešky jsou jen
ojedinělé (např. s. 47 anachronické užití názvu Partizánska Ľupča). V gramatice dělá autorce problém
interpunkce v souvětích s vloženými vedlejšími větami (opakovaně chybějící čárky). Z formálního
hlediska bych doporučoval úspornější způsob poznámkového aparátu (krácení bibliografických při
jejich opakovaném užití, případně použití „ibidem“). Celkově ovšem hodnotím předloženou práci
jako výbornou.
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