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ÁUTŮR p{]SLJfr{}vAN E řŘÁCn. &x rtrc rs st*hlÍhovrá

xÁxnv pnÁťE: ff*kl*ďy hr*bové qýbavy x n$vsvěk*ho
p*fuř*biště u k**t*šg sv' Mr*řÍ iWngdn[*rxy v ř{xni

:yp pnÁ*E: bgk$l*ř*k'*

ÁUTOR p*sUnKL}: FhFr- tr!ť*rtin {}r:r*|k* TYF F{}sU!}KLj: *trr*nent

.K&ITÉ$* t*{:nn*Q$n.i.

t. Byln splrrčnrr ;:irrlaní pnácc? ďtrbřc

7, \ryuĚit{ d*stupných i*f*r:rr**í k t*rrratu: dgbť"e

}, Fnnrrálrtí a-tpekty prá** {r*eiiah, gra*ratik*' rlprava}: r.clmi **bř*

4. struktuuváni prác*: vclmi dtbf-e

5" Uživa*i *db*rx*terrr:in*lagi* tl *tylistiky: v*|mi ďgř}ř*

s" Ůr*veň arralýxy it x.vntéey d*t, výlrěr * p*rráiti vhcdr.ýelr nret*d: ďobř*

7 ' Byly vyčerp*ny hl*vni problénry t{nratrr? g|o|rře

s. Zarrj*1 stude*t ,.,|a*rni stan*visk* x j*h j* argrimttrt*č*ě podpr:řil? drbř*

Nr*vrh výsled*s k|*sifil*se*: d*bře

$tručná zdťrvodněni *elkcrv$l"lo }r*dnc*eni: ,{ut*yk* rt"lčla xzt úk*l zpr*ecvat s{}ubsr nor,ověk*

pohŤebrrf výbavy- z,iskax* při Eáchrannén: *rclr*glngir:kdn:r rrýxkunru na l*knlitč v P}xni - Lí

ZT$n*, a r, rárnci prácn provóst s*upis dalabáxe. rrrčit typeil*gii. analtrgie. provtjst sl&ti,stieks

vyhodnoc*rrl a následnt:lu intcrpretxci s*ub*ru* Epracclv*nó rdnra jiŽ svýnr rarŤánirx péekr*či}*.

ďle méh* rlríněn{, rámee bakaiářsk* prá*e. i} pr*ts nebyla r*á1rr* při} aut$ťku rildárrí prác*

beze zbytku naplnit .

Přesrr: si nrys1itrr, že *ut*rka pťist*upila k prár:i s rrrznrysle:n il dirk'áxala cáklaďní*rienta*i

v p*nrěrně sloŽité * d*s*rl t*křk* rrřapť{l{]r:1jí{l1* *blasti r'*de*k*ho bádánÍ" řro rtrč*ni

jcdn*tlivý*h předmětů n*v*vůké hr*bovd yýh*vyt xvlrištř n:*daili:rrťr. j* al*::r*zbyná



!'i;:i:esy* *r**cr".i*':til,l. |.*x*i|;l ilil:;i:t.li..i:il.i. ":.';:t":;.:l.lJ*i:ť:.c'kťt 
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d}o*hgd*b& prétpr*vx", kř*r*u iluti:rh* *tusí l*pxe eísk*t. Je.n ta}g. s* rcůž* vyv*rovat

nechtěných omy|fi.

Y rágnri aprac*vsni t*matrr by.ch upťed**stnil *braerrv{ r,ypr*b}ikcrváxi v*škerý*h naler'-enýclr

př*elrrrětů i za c*nu. á* v*lká čátt z *braz*v*h* katiil*gr": i:*d* b*x přesn* i**::tiťika.c*.

Napři'klad u trbr'l rra xi:dailonu aulurk'a spriívnč ur*rri* lťcnv*rr stranu a správně čte i

přip*j*ný rrápix' N* rubrrvs strgnČ raději kcrn*tatrr.ie rrečitclnost nápisrr * to i přesto' Ž* ize

nápis p*měrně dobře přxčist i x přip*j*n* ťat*gr"xíie (nspis xni: $I-ŮRIA pÁT.R: ET FILI*

ET sPiRITvI *ŠÁNČTf}, tedy ''$N;iva {}tci. Syrrrr i }}uehu svat*mu''}. T*nt* pří*tup j* přťsí*

lepši nož pouhý yýběr rl-1iobra"aení pfeď:x*tů' ve kte*m s* nirvi* násl*dn8 c**p*rršťí

nrpř*snr:sti. Napřikiad u rx*d*il*nu nei *br 5" autŮrkq irrterp:"etqje *braa nň eversil rt*dnilrn*

jako ;v*$ rcrzhcvnr Fa;rny h4cri* ve sp*[c*n**ti sr." "!os*Íb a sl'' }3;tv}Ř' V3r*}r*zi přit*m z*

xkratk.lr nápisrr v deeiní čristi m*delílr:nrr klr:ry. {t*"ii'iko ?.] 5'l'$.p. Fťest*ž* s*. nrriĚ* Edát závěr

aut*rky na prv'n-i pilh!*d lr:gi*}rý., je jists. j1: rry*brilx*ni na medaii*lnrr js*u r.e skutečn*sti

vsdle sv. lgnáce z Loy*l1.' sr.. Františka Xav*rskéhŮ ns rllbil předrnětu {t*t* autr:rŮino ur*e*Í

je spr*vtr{). takd sr.'. Terez.ie. Sv. lzidor;l si'. ř.i{ip Neil ni.i lici př*dm*trr . lSpr*vné eně*í

zkr*{ky je S'T"s.l's.}.. Spojovacirn čliirrkcrx j*ctn*tlir.ý*lr 6r*stav b-v}* datum j*ji*h

k*n*niz*ce. Fčti*e i:yla svrrt*řeČ*na b*hem j*.di*éhr: slar,n*s{níhcr *lrřar]u drre 12" bř*zna 1622

papežem Ř*h*řem XV.

Pokud budn autorka ve svóm' bádán{ p*krašovat- d*p*ručuji načít tuttr Čixntrst x*jištěnim

odbornÉko q}čist*ni a nakrrnn*rv*vfuri.ieiín*rlivých pře.r1rn*tů a* si:ubnru { z pŤil*řenýclr

ťat*grafií vxniká pocit. žt nekter* přerln"rěty k*ne*rva*i rrepri:šly}. it t*pn.e rlás}sdns prcvéxt

j*jich int*rpr*taci- Tím s* srri*{ pr*r:*rrtt: r"l*elrtčn!,ch onrylůnr x dxxint*rpretxci. Stav d*tsbi{x*,

typ:logi*. *tatistickd r,"l.'h*dn*ce:ri a n&sl*dn* celk$vér intelpť€tace snub*ru rrdp*vida.ií v

rás*dě nlož*i:slem bakgrlářské prác*. 3 yýš* *v*d*ný.*h dův*d* navr:}rqii práci k}*sitikovat

stupn*m s*BŘE'

rŮř,.{*.$.IJJiCI $t'ÁsKť K...*.Blkr{QPp' tp*r,o"inn*ll Zrrrite ť*sht.h* *unrisrna1ika. ktery

se v obdr:bi prv* rtprrbliky věn*virl x*upisr.r katolick!.clr rncdailrlrrň ;t ťrxenri Č*ch..'

R*knzal* by jstc jnrenovat n*kt*r*u n j*lrr: prácíŤ
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