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Náročnosť spracovania riešenej problematiky: 

Habilitačná práca Hospodárske výsady niektorých miest a mestečiek  v 16. a 17. storočí 

PhDr. Tomáša Tandlicha, PhD. je na dobrej úrovni spracovaná odborná práca. Podľa 

vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky 6/2005 Z. z. o postupe získavania 

vedecko-pedagogických titulov habilitačná práca má byť monografia alebo monotematická 

práca, ktorá prináša nové vedecké poznatky. Predložená práca je vypracovaná na základe 

publikovanej literatúry. V práci chýba originálny, pôvodný výskum. Autor iba na troch 

miestach pracoval s prameňmi. Na s. 29 komentoval privilégium Ferdinanda I. pre 

obyvateľov Plaveckého Štvrtka, na s. 39 potvrdenie trhového privilégia pre Bojnice a na s. 

39-41 prepísal cechové artikuly pre cech krajčírov v Bojniciach. Inak pracoval z väčšej časti 

so sekundárnou literatúrou, dejinami obcí, z nich niektoré napísali amatérski historici, čo sa 

nedá považovať za vedeckú prácu.  Prináša teda súhrn poznatkov na danú tému, ktoré už boli 

zverejnené. Jeho práca neprináša nové vedecké poznatky.  

 

Úroveň spracovania práce: 

Práca je na dobrej odbornej, ale nie vedeckej úrovni. Pretože autor s prameňmi, až na 

výnimky nepracoval, privilégiá, ktoré uverejnil, mali byť v prílohe. Všetka literatúra, o ktorej 

autor píše v Úvode, mala mať uvedené aj úplné bibliografické údaje. Tie sa dávajú pri prvom 

odkaze na príslušnú literatúru, nie pri ďalšom. Zdôvodnenie používania názvu Čeklís je 

nelogické. V práci chýbajú niektoré dôležité štúdie o postavení zemepanských miest v 16. 

a 17. storočí. Autor chybne interpretoval text o Uhorskej  a Spišskej komore. Keď používa 

termín zemepanské privilegované mestá znamená to, že boli aj zemepanské neprivilegované 

mestá? Aký je rozdiel medzi mestečkom a oppidom?  

 

Prínos a úroveň výsledkov práce: 

Prínosom práce je zosumarizovanie poznatkov o niektorých zemepanských a slobodných 

kráľovských a banských mestách. 

 

Posúdenie formálnej stránky práce: 

Po formálnej stránke je práca na dobrej úrovni (až na niektoré chýbajúce písmená). 

 

Záver:  

Habilitačná práca Hospodárske výsady niektorých miest a mestečiek  v 16. a 17. storočí, 

keďže je vypracovaná na základe literatúry, nespĺňa požiadavky na vedeckú prácu. Preto 

navrhujem neudeliť jej autorovi PhDr. Tomášovi Tandlichovi, PhD. vedecko-pedagogický 

titul docent. 
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