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Posudek vedoucího bakalářské práce
Autor, název, místo, vedoucí práce, rok, rozsah práce: Lukáš Helcelet, Česko-moravská františkánská
provincie v letech 1780-1918, v. p. Dušan Foltýn, 2016, 83 stran (z toho 65 stran textu)

Hodnotící kritéria
splňuje

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

splňuje
z větší
části

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

splňuje
z menší
části

nesplňuje

Celkové hodnocení (slovně)
Defendent si pro svoji bakalářskou práci zvolil záměrně téma, kterému není věnována v řádových
dějinách přílišná pozornost. Zkoumá období po josefínských osvícenských reformách, kdy byly
františkánské konventy nezasažené kasacemi nuceny zčásti změnit formy svého působení. Zapojily
se přitom nejen do duchovní správy apod., ale věnovaly se též v omezené míře podnikání.
Práci uvozuje obecné představení františkánského řádu a církevních poměrů ve zkoumaném
období. Následují stručné medailony zrušených klášterů, z nichž některým se ovšem podařilo úřední
rozhodnutí zvrátit a přečkat dobu vlády Josefa II. Tato část práce má převážně popisně kompilační
charakter a opírá se vesměs o sekundární literaturu.
Nejpřínosnější část Helceletovy práce představují dvě závěrečné kapitoly. V páté se autor zabývá
celkovou situací františkánské provincie v době po josefínských reformách. V nejpůvodnější, šesté
kapitole se postupně věnuje veřejnému působení františkánů (duchovnímu, vzdělávacímu a
ošetřovatelskému) a jejich hospodářské činnosti (pivovarnictví). Zde defendent důsledně vytěžil
rozsáhlý fond "Františkáni – provincialát a konvent" uložený v Národním archivu. Je jen škoda, že
tyto podkapitoly nebyly ve větším rozsahu doplněny o informace z regionální literatury. Drobnou
slabinou Helceletovy práce je místy stylistická neobratnost. Celkově ji však považuji za zdařilou.

Předkládanou bakalářskou práci Lukáše Helceleta doporučuji k obhajobě.

17. V. 2016

……………………………………

Datum

Podpis vedoucího práce

