
Posudek vedoucího bakalářské práce

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.

                       
Hodnotící kritéria                                                          
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části
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části

nesplňuje

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)

     Autor bakalářské práce si stanovil za hlavní cíl zmapování procesu zániku (případně transferu) 
sakrálních objektů ve městě Most včetně jejich mobiliáře. Opřel se přitom zejména o primární 
prameny uložené v SOkA Most a v archivu ústeckého pracoviště NPÚ. Vhodně využil rovněž 
dobová periodika a metodu orální historie. Lze konstatovat, že stanovený cíl se podařilo naplnit a že 
Tomáš Botlík rozšířil naše znalosti o řadu pozapomenutých fakt. Zajímavým prvkem je rovněž 
autorova snaha využít zkoumané téma v pedagogické praxi. Dobře působí střízlivě zvolený ilustrační 
doprovod (vesměs ze sbírek Oblastního muzea v Mostě).
    Práci by ovšem nepochybně prospělo hlubší zasazení problematiky mosteckých církevních 
památek do historického kontextu. Pasáže týkající se starších dějin mají kompilační charakter a 
prozrazují závislost na sekundární literatuře, jejíž tvrzení vesměs přebírají. Ne vždy bez chyb, viz
např. záměny osob na str. 25 (Vratislav místo Vladislav) či na str. 40 (sv. Jakub místo sv. Josef). 
Slabinou textu je místy „toporná“ stylistika, byť v tomto směru došlo při posledních úpravách ke 
zlepšení. 
     Bez ohledu na výše uvedené výhrady vysoce oceňuji časově náročné archivní rešerše a celkově 
považuji Botlíkovu práci za užitečnou a pro obor přínosnou. Vzhledem k tomu, že se jedná o práci 
bakalářskou, považuji v případě úspěšné obhajoby za adekvátní hodnocení „velmi dobře“.

Navržená známka: velmi dobře                 

15. 5. 2014              Mgr. Dušan Foltýn
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