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Úkolem bakalářské práce není provádět samostatný výzkum, ale přesvědčivě 
prokázat, že kandidát se učí dobře "řemeslu", že je schopen pracovat s odbornou 
českou i cizí literaturou a s prameny. Autor vše ve své práci dokázal a odvedl 
skutečně víc než dobrou práci. 

Prostudoval veškerou dostupnou literaturu, měl k dispozici i základní práce 
zahraniční (Demurger, Nicholson, Runciman). Samozřejmě nelze v bakalářské 
práci očekávat širší zpracování zahraniční produkce, která čítá stovky svazků, 
nicméně to nejdůležitější tuje. 

Jeho . podání naznačuje i literární vlohy, neboť narozdíl od mnohých jiných 
kandidátů se dovede vyjadřovat a samostatně podává prostudovanou látku. 
K obsahu samotnému nemám žádné výhrady, chyby jsem v textu nenašel, 
rovněž žádné nepodložené hypotézy zde nejsou. Možná, že mohl více citovat, 
resp. uvádět v poznámkovém aparátu více zdroje, ze kterých čerpal. Nicméně při 
neproblematické látce, jako je ta jeho, to nezbytně nutné není. 

Pokud jde o užitou literaturu, mohl snad uvést ještě česky vydaného 
Duggana, nicméně i to je vlastně ošetřeno, protože užil literaturu novější. Vážím 
si střízlivosti, s jakou byla práce napsána. V pozdější odborné práci mu 
doporučuji, aby k názorům jednotlivých autorů zaujímal své stanoviska, 
v bakalářské práci by to bylo nevhodné. V závěru se pokouší přece jen vyjádřit 
vlastní názor na dějiny a význam řádu, případně na příčiny jeho zrušení. S jeho 
věcným hodnocením souhlasím a povazuji je za přiměřené, akademicky korektní 
a otevřené. 

Musím vyzdvihnout pečlivé formální zpracování, je zde abstrakt, resumé, 
anglický název, literatura je tříděna tak, jak má být: prameny, sekundární 
literatura, elektronické zdroje. 

Na několika stránkách je poutavá obrazová příloha. Není tu nic zbytečně, 
jsoú to opravdu přílohy, které text názorně ilustrují a doplňují. 

Závěr: Práce je zdařilá, rád jsem ji četl. Autor prokázal píli a svědomitost, 
která je spojena s pečlivostí a odpovědností. Vyvaroval se chybě začátečníků, 
kteří zdůrazňuji zpravidla své "objevy" a byl uměřený a střízlivý. Domnívám se 
s dobrým svědomím, že práce by měla být hodnocena výborně. Nevím, zda se 
budu moci dostavit na obhajobu, nicméně bych si s ním chtělo 'eh zdařilém 

dílku pohovořit. 
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