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PosUDEK BAKALÁŘsKÉ/DIPLoMoVÉ PRÁGE

AUToR PoSUZoVnNÉ pnÁcE' Stěpán Kunášek

TYP POSUDKU: vedoucí práce

trtÁzpv pRÁcp: Kostel sv. Bartoloměje u Běšin

TYP PRACE: bakalářská

AUTOR POSUDKU: Karel Nováček

KRITERIA HODNOCENI

1. Bylo splněno zadáni práce? výborně

2. V1užití dostupných informací k tématu: výborně

3, Formální aspekty práce (rozsah, gramatika, úprava): velmi dobře

4. Strukturování práce: výborně

5. UŽivání odborné terminologie a stylistiky: výborně

6. Úroveň analýzy a syntézy dat, výběr apouŽítí vhodných metod: výborně

7. Byly vyčerpány hlavní problémy tématu? výborně

8. Zaujal student vlastní stanovisko a jak je argumentačně podpořil? výborně

Návrh qýsledné k|asifikace: výborně

Stručné zdůvodnění celkového hodnocení: osaměle stojící kostel sv. Bartoloměje u Běšin na

Klatovsku je nejen pozoruhodnou, torzální gotickou architekturou, ale hlavně těžko

srozumitelnou anomálií v sídlištní struktuře. Autor za|oŽil svou práci na dobře provedeném

stavebně historickém pruzkumu památky, shromáždiljedinečný soubor historické ikonografie

kostela, ale zašelpoměrně daleko i v samostatné práci s edicemi předhusitských církevních

pramenů ve Snaze dobrat se statutu kostela v lokální církevní organizaci. Přes řadu nedostatků

a nepřesnosti ďochází i v této sfeře k akceptovatelným závěrtm. S navrženou datací kostela do

1. třetiny 14. století i s jeho zaŤazením do skupiny jihozápadočeské (''velhartické'') gotiky lze

souhlasit, podnětná je ihypotéza o existenci románského (?) předchůdce. otázka existence

vesnického zázemí ztlstává naproti tomu otevřená, pro středověké období neníbezvýznamu



/

K*ť*dr* *r*h*olo6ť*, řakulta ťiš*x*fi*ká, XspadmČ*ská ugr:ivcl."xlt* v řáxni

mladší indicie eremitského osídlení kolem kostela. Práci doplňuje podrobná a spolehlivá

dokumentace (do klíčové interpretace půdorysu kostela - obr' 51 - by ovšem bylo vhodné

vyznaěít spáry, o nichž se pojednává v textu' odlišit |íce zdí od ubouraných hran avyznačit
rekonstruované klenební schéma v předpokládané šiřce žeber).

Radost z logicky uspořádaného a smysluplného textu bohuŽel kalí pravidelně se vyskytující
hrubé pravopisné chyby i syntaktické nedostatky. V seznamu literatury chybí několik prací,

na které je v textu odkazováno (např. Anderle v tisku; RoŽmberský 2012),

nopr'ŇulÍcÍ otÁzry r onna.lonĚ (nepovinnct:
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