Posudek oponenta bakalářské práce
Pavel Walter, Život dominikánek v konventu u sv. Anny a sv. Vavřince na Starém městě
pražském od poloviny 16. století do začátku 18. století, FF UK v Praze, Praha 2012, 84s.
Pavel Walter si za téma své BP zvolil dějiny jednoho z nejdůležitějších dominikánských
konventů v rámci české řádové provincie. Odvážně si vybral konvent II. řádu, tzn. ženský
konvent. Odvážný výběr to byl zejména s ohledem na pramennou základnu, neboť obecně
platí, že dominikánky po sobě zanechaly jen velmi málo písemných pramenů, ze kterých by
bylo možné rekonstruovat jejich život alespoň v relativní celistvosti. Konvent sv. Anny a sv.
Vavřince je sice jedním z těch v pramenech více doložených, přesto byl autor nucen na
mnohé otázky, resp. odpovědi resignovat.
Práce má bez příloh 68 stran, ale vlastního tématu se týkají pouze s. 8–15 a 36–64, zbylé části
(kap. 1, 2, 3) pojednávají obecně o dominikánském řádu. Dochází zde tak k jisté disproporci,
kdy „úvod do problematiky“ je ve srovnání s vlastním tématem vypracován příliš podrobně,
což je častý nešvar bakalářských prací.
Autor se nevyhnul ani nepravdivým tvrzením: „Od r. 1923 pak byla obnovena česká provincie,
a to i

s konventy v Chebu a Ústí nad Labem (s. 26).“ Ve skutečnosti k obnově české

dominikánské provincie došlo již r. 1905. Co ale ruší četbu nejvíce, je množství překlepů a
pravopisných chyb, chybná interpunkce, opět negativní jev objevující se v poslední době u prací
tohoto typu (zvl. na s. 8–13, s. 13, F. „Tandra“ namísto Tadra, opakovaně „Viz.“ namísto „Viz“
apod.).
Autorovi nelze upřít snahu rámcově zachytit dějiny konventu, jeho studium odborné literatury i
pramenů, přesto mne výsledek osobně dosti zklamal. Aby byly napsány dějiny tohoto konventu
v 16. až 18. století, bude muset být vynaloženo více práce i akribie. Teprve poté bude možné
zodpovědět otázku, co dělaly, jak žily sestry dominikánky u sv. Anny v raném novověku.
Přes uvedené výtky doporučuji práci k obhajobě. Navrhuji hodnotit „dobře“, tj. 3.
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