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Posudek vedoucího bakalářské práce

Autor, název, místo, vedoucí práce, rok, rozsah práce:

Lucie Koudelková, Milosrdní bratři v Novém Městě nad Metují
Praha 2013, 87 stran, celkově s textovými a obrazovými přílohami 105 stran

                       
Hodnotící kritéria                                                          
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Problematika a cíl práce jsou zformulovány a odpovídají 
zadání a názvu práce.

   X

Metody využité autorem jsou adekvátní vzhledem k cíli práce a 
tématu.

   X      

Autor se opírá o relevantní prameny a literaturu.         X

Struktura práce je vyvážená a logická.    X

Zpracování vykazuje rysy originality a vlastního přínosu.     X

Práce je prosta gramatických a stylistických chyb.     X

Práce je psána kultivovaným odborným jazykem za použití 
správné terminologie.

    X

Autor správně cituje.     X

Autor nic podstatného neopomenul (obsah, úvod, závěr, seznam 
pramenů použité literatury, anotace v češtině a cizím jazyce, 
rozsah odpovídá zadání).

    X
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Celkové hodnocení (slovně)

Za téma bakalářské práce si Lucie Koudelková zvolila dějiny konventu milosrdných bratří ve svém 
bydlišti, Novém Městě nad Metují. Jako hlavní pramenný zdroj autorce posloužily fondy SOA 
Zámrsk (pamětní knihy konventu etc.) a SOkA Náchod (pamětní knihy města etc.). Vzhledem ke 
struktuře zachovaných pramenů je v chronologicky řazeném textu vcelku přirozeně kladen důraz na 
mladší období, 19. a zejména 20. století, jehož zpracování je základním přínosem práce. Pasáže 
věnované tomuto období v podstatě splňují požadavky na celkový rozsah bakalářské práce. Velmi 
široké využití jednoho základního typu pramene – pamětních knih – způsobuje, že text má místy 
charakter popisné rekapitulace údajů získaných jejich studiem. Žádoucí konfrontace s prameny jiné 
provenience (např. archivní fondy diecéze a řádového provincialátu) ovšem již značně přesahuje 
požadavky kladené na bakalářskou práci. Nehledě na tuto připomínku považuji studii Lucie 
Koudelkové za cenný příspěvek k poznání dosud nedostatečně prozkoumané stránky dějin Nového 
Města nad Metují. Navrhuji ji proto hodnotit jako výbornou.  

Otázka: Milosrdní bratři patřili k preferovaným řádům období josefinismu a jejich veřejná 
prospěšnost nebyla nikdy – s výjimkou období komunistické vlády – zpochybňována. Z jakých 
důvodů došlo k útlumu jejich činnosti v českých zemích?

Navržená známka: výborně                     

7. 6. 2013      Dušan Foltýn

Datum                         Podpis vedoucího práce


