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Celkové hodnocení (slovně) 

 

Lukáš Helcelet pro svou bakalářskou práci zvolil téma z oblasti církevních dějin, a to situaci Česko-

moravské františkánské provincie v letech 1780 – 1918. Časové vymezení sledované oblasti se na 
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první pohled zdá široké, zahrnující dlouhý časový horizont. Dané vymezení však student náležitě 

zdůvodňuje a podpírá tím i celkovou koncepci bakalářské práce.  

Koncepce je vyvážená, promyšlená a v úvodu také smysluplně vyložená. Úvod obsahuje popis 

sekundární odborné literatury, z nějž je patrné, že se student seznámil nejen s novými výzkumy, 

nýbrž i s výsledky staršího bádání. V této pasáži nechybí ani popis pramenné matérie, kterou student 

zpracoval. Jedná se o ucelený a srozumitelně sestavený přehled, přičemž suma prostudovaných 

pramenů je plně odpovídající charakteru bakalářské práce, ba ji i převyšuje.  

Po dobře zpracovaném úvodu seznamujícím strukturovaně se záměrem práce, výběrem tématu, 

časovým vymezením, ale i s použitou pramennou matérií a sekundární literaturou, přichází další část 

práce. Pojednává obecně o církevních poměrech ve sledovaném období. Poté již následují hlavní 

témata práce, a to činnost jednotlivých konventů ve vymezeném období, kterou student rozčlenil do 

čtyřech oblastí, činnosti duchovní, vzdělávací a výchovné, ošetřovatelské a podnikatelské 

(pivovarnictví). Dává tak prostor i celospolečenské působnosti řádu ve sledovaném období a 

nesoustředí se tak pouze na vnitřní záležitosti konventů a církve. 

První část práce až do tohoto celku je dost popisná, ale založená na dobrém přehledu v odborné 

literatuře, z níž dokáže abstrahovat to podstatné a podat ucelený přehled, přičemž zapojuje i 

informace přímo z pramenů. Největší prostor pramenné matérii pak dává v další fázi, kde se zabývá 

již výše zmíněnou činností a vývojem konventů. 

Práci s prameny vede Lukáš Helcelet dobře. Vykazuje schopnost z pramenů dedukovat i jimi 

podkládat tvrzení. Zároveň svá zjištění srovnává či doplňuje výsledky z odborné literatury, jež řádně 

cituje. Místy student cituje i informace z internetových serverů, např. z www stráněk farnosti či ze 

serveru týkající se pivovarů. Zde však chybí doplnění, zda a jak student takto získané informace 

ověřil. Práci místy narušují drobné stylistické nedostatky, jako je využívání jedněch a týchž slov, 

např. v pasáži pojednávající o rušení klášterů v souvislosti s josefinskými reformami. Tato opakování 

působí rušivě, ale jedná se spíše o marginální záležitost. V celkovém úhrnu je práce sepsána dle 

všech odborných i formálních pravidel. 

Lukáš Helcelet vypracoval ucelené pojednání o situaci a vývoji česko-moravské františkánské 

provincie ve vytčeném období, přičemž prokázal dobrou orientaci v historiografickém bádání i 

vlastní schopnost práce s autentickou pramennou matérií. Práci proto považuji za zdařilou a 

doporučuji ji k obhajobě.  
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