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Posudek vedoucího bakalářské práce
Autor, název, místo, rok, rozsah práce: Tereza Sanetrníková, Asanace nevyužívaných sakrálních
staveb na Starém Městě pražském. Vybrané kláštery v místech paměti, Praha 2017, 57 str. textu a 22
číslovaných příloh, vedoucí práce: Mgr. Dušan Foltýn
Hodnotící kritéria
splňuje

Problematika a cíl práce jsou zformulovány a odpovídají
zadání a názvu práce.

splňuje
z větší
části

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

splňuje
z menší
části

nesplňuje

Celkové hodnocení (slovně)

Tereza Sanetrníková si vybrala téma z dějin svého někdejšího bydliště: pražského Starého Města.
Původní záměr věnovat práci většímu počtu zrušených sakrálních objektů byl redukován na tři
rozsáhlejší studie zabývající se konventy cyriaků u sv. Kříže Většího, paulánů u sv. Salvátora a
servitů u sv. Michaela Archanděla, které tvoří jádro bakalářské práce. Autorka se v těchto pasážích
opírá o poměrně široké spektrum literatury, přičemž je zvláště nutné vyzdvihnout schopnost využití
některých děl barokních historiografů (Václav Fortunát Durych, Jan Florián Hammerschmidt, Jan
Karel Rohn). Výrazným a nečekaným prvkem práce Terezy Sanetrníkové je také snaha nejen o
zachycení exaktní historie, ale také místa zrušených sakrálních objektů v komunitní paměti. Oceňují
využití odkazů na literární díla i zájem o dobové kartografické a obrazové prameny. Nezbytnou
součástí práce je proto příloha obsahující mapy, veduty, dobové a současné fotografie (v elektronické
formě uložena samostatně).
Předložená studie Terezy Sanetrníkové splňuje požadavky na bakalářskou práci. Doporučuji ji k
obhajobě.
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