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Hodnotící kritéria                                                            

 splňuje splňuje 

z větší 

části 

splňuje 

z menší 

části 

nesplňuje 

Problematika a cíl práce jsou zformulovány a odpovídají zadání 

a názvu práce. 
x    

Metody využité autorem jsou adekvátní vzhledem k cíli práce a 

tématu. 
x    

Autor se opírá o relevantní prameny a literaturu. x    

Struktura práce je vyvážená a logická. x    

Zpracování vykazuje rysy originality a vlastního přínosu.   

x 
  

Práce je prosta gramatických a stylistických chyb. x    

Práce je psána kultivovaným odborným jazykem za použití 

správné terminologie. 
x    

Autor správně cituje. x    

Autor nic podstatného neopomenul (obsah, úvod, závěr, seznam 

pramenů použité literatury, anotace v češtině a cizím jazyce, 

rozsah odpovídá zadání). 

x    

Autor pravidelně konzultoval s vedoucím práce x    

 

Celkové hodnocení (slovně) 

 

 

 

Josef Pavlíček si zvolil za téma své bakalářské práce tři špitály, které ve 13.a 14. století 

založily tři různé zakladatelky  - Anežka Přemyslovna, Zdislava z Lemberka a královna-vdova Eliška 
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Rejčka. Jde o poměrně neobvyklé téma, středověké špitály nejsou v české historické literatuře až tak 

často zpracovávány. Důvod je nasnadě, k tématu zakládání a provozování špitálů ve sledovaném 

období je k dispozici jen minimum zpráv. S tímto problémem, nedostatkem pramenů, se své studii 

musel vyrovnávat i defendent.   Tam, kde nenašel přímé prameny, snažil se je nahradit zprávami 

nepřímými – analogiemi, využíváním mladších popisů apod. I když měl k dispozici jen tuto 

různorodým způsobem získanou směsici informací, podařilo se mu úkol splnit a vytvořit obraz 

zakladatelské činnosti (v oblasti špitálů) uvedených tří členek nejvyšší české společnosti ve 13. a 14. 

století a odpovědět na otázky týkající se na jedné straně financování tohoto fundátorského díla, na 

straně druhé důvodů, které zakladatelky k jejich dílu vedly a čím nebo kým byli na této cestě 

ovlivněni. 

Josef Pavlíček  přistupoval k  přípravě své bakalářské práce zodpovědně, načetl si úctyhodné 

množství literatury, kterou dále s úspěchem využil. Hlavní problém při psaní bakalářské práce 

představovala stylistika, ale i tu se postupně podařilo vylepšit. 

 

 

Zdařilou práci Josefa Pavlíčka doporučuji k obhajobě. 
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