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Celkové hodnocení (slovně)

Výběr tématu bakalářské práce Adély Brodňanské motivoval zájem o dějiny jejího bydliště. Stará 
Boleslav, tamní kapitula a kostely, jsou po staletí spjaty se svatováclavským a mariánským kultem. 
Záměrem práce je konfrontace stále živé poutní tradice se svědectvím písemných a v menší míře i 
archeologických pramenů. Autorka zkoumá počátky staroboleslavského hradiště a zdejší kolegiátní 
kapituly, jednotlivých kostelů i úcty k Paladiu země české. Ve všech případech se přitom velmi 
pečlivě snaží oddělit vrstvu legend od historické reality. S přihlédnutím k tomu, že jde o práci 
bakalářskou, vypořádává se s tímto heuristicky náročným úkolem dosti úspěšně. Vedle přímých 
pramenů využívá hojně sekundární literaturu a na mnoha místech poopravuje tradiční výklad. 
K poutním legendám přistupuje citlivě, avšak současně je podrobuje důkladné kritické analýze.    

Předkládanou bakalářskou práci Adély Brodňanské mohu s potěšením doporučit k obhajobě.
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