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

Tomáš Botlík: Sakrální dědictví královského města Mostu. Praha 2014. ved. Mgr. Dušan 

Foltýn, 98 stran včetně obrazové přílohy.
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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)

Bakalářská práce „Sakrální dědictví královského města Mostu“ (za vhodnější překlad do angličtiny 

pokládám „Religious heritage of the royal town of Most“) působí poněkud nevyváženým dojmem. 

Autor již v úvodu vlastně zpochybňuje její název, když zde píše o „Mostecku“, čímž by se rozuměl 

spíše jakýsi region, či okres; v dalším textu práce je ovšem opět řeč pouze o městě Mostu. 

Okolnosti týkající se likvidace sakrálních památek Mostu jsou zpracovány pečlivě a do značných 

podrobností, ovšem historické souvislosti vzniku a vývoje jednotlivých památek byly pro autora 

zjevně doposud velkou neznámou; i literatura, s níž pracuje je nedostatečná, některé novodobější 

studie (např. ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie od J. Kuthana) zde zcela chybí. Ještě horší to 

ovšem je, pokud se autor pouští na tenký led vlastních soudů o hodnotě jednotlivých památek –

například názor, že děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie „…by se za normálních okolností do 

obecného povědomí nedostal“, je přinejmenším pozoruhodný, a bohužel svědčí o tom, jak malou má 

autor představu o skutečné kvalitě této jedinečné pozdně gotické památky. Podobných „lapsů“ je 

bohužel v práci více, navíc jsou doprovázeny nízkou úrovní psaného textu – „Kostel však již před 

bouráním nepředstavoval tak cennou památkou jako ještě koncem 19. století, neboť cenné malby od 

J. V. Tschöppera z roku 1773 byly ale v roce 1950 přebíleny“. (s. 45). Kromě toho, že jde (v případě 

gotického, barokně přestavěného klášterního chrámu magdalenitek) o podivný přístup, celkové 

podání této věty v podstatě nedává smysl. Obdobné chyby, věcné i stylistické, najdeme bohužel 

v předložené práci i na dalších místech.  
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