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Celkové hodnocení (slovně)

Pro bakalářskou práci si Martin Zelinka zvolil téma z dějin Šumavy, odkud pochází. Pokusil se 
prozkoumat dějiny cisterciáckého opatství ve Vyšším Brodě od vzniku Československé republiky do 
současnosti (pasáže věnované starším dějinám mají ryze kompilační charakter). Vedle výběru
odborné a popularizační literatury autor využil primární prameny z Archivu bezpečnostních složek 
MV ČR a částečně i z Národního archivu v Praze. Použil rovněž výzkumnou metodu orální historie.  
Zásadní význam měl totiž při vzniku práce nahrávaný rozhovor s převorem kláštera Justinem J. 
Berkou (přepis v příloze). Text místy nese stopy chvatného dokončování. Některé informace se 
opakují a stylistickou úroveň snižují mj. četná literární klišé. Autorovi bych rovněž doporučoval více 
kritický přístup při využívání metody orální historie, při jejímž použití je důležité informace ověřovat 
z více zdrojů. 

Přes uvedené výhrady je možno bakalářskou práci Martina Zelinky doporučit k obhajobě. 
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