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Posudek vedoucího diplomové práce 

 

Jméno a příjmení studenta/studentky: Robin Pánek 

Název práce: Špitální péče rytířských řádů 

Jméno vedoucího práce: Drahomír Suchánek 

 

 

1. Heuristika (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku 

slovně formulovat hlavní výtky) 

1.1 Hodnocení použité literatury a pramenů  1-2 

1.2 Úplnost použitých zdrojů z hlediska současného stavu bádání  1 

 

Stručné hodnocení: 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Řešení problému (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 musí autor 

posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

2.1 Volba cíle práce odpovídá zadání 1 

2.2 Cíl z hlediska metodologie oboru je zvolen relevantně 1-2 

 

Stručné hodnocení: 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Hodnocení struktury práce (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 

musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

3.1 Je struktura práce logická 1 

3.2 Odpovídá struktura práce metodologii a metodám deklarovaným 

v úvodu práce 

1 
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Stručné hodnocení: 

___________________________________________________________________________ 

   

4. Hodnocení kvality textu práce (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 

musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

4.1 Analýza pramenů a literatury 1 

4.2 Interpretace pramenů a literatury v jejich vzájemných souvislostech 1-2 

 

Stručné hodnocení: 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Kvalita zpracování (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 musí autor 

posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

5.1 Stylistika a pravopis 1 

5.2 Použitá terminologie 1 

 

Stručné hodnocení: 

 

 

6. Celkové hodnocení v rozsahu nejméně 500 znaků: 

Práce kolegy Pánka, který se problematice rytířských řádů věnuje dlouhodobě, představuje dle 

mého soudu a s ohledem na dostupné zdroje velmi přehlednou prezentaci hlavních prvků, 

celkového vývoje i hlavní příčin formování špitální péče rytířských řádů od palestinských 

počátků až po dnešní dobu. Autorovi se podařilo shromáždit podstatnou část dostupné odborné 

literatury a vyvinul viditelné úsilí dohledat i potřebné primární zdroje, byť nebyl s výjimkou 

johanitů vždy úspěšný. Výsledný obraz je přehledný a plastický a prokazuje jednotlivé přístupy 

a motivace špitálnictví. 

Přístup k tématu je převážně popisný, což je dáno jednak zvolenou metodikou zpracování, 

jednak obtížností zhodnocení dostupných zdrojů, z nichž se značná část buď nezachovala nebo 
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se ji nepodařilo dohledat. Závěry práce však prokazují solidní zvládnutí problematiky bez 

slabších pasáží. 

___________________________________________________________________________ 

 

7. Otázky a připomínky k obhajobě: 

Domníváte se, že se i v dalším období se podaří udržet mezinárodní status činnosti Řádu sv. 

Jana? 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Navržená známka: 

výborně 

 

 

Datum: 24. 5. 2018     Podpis: 

 


