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      Autorka napsala korektní bakalářskou práci za základě relevantní literatury a 

s dobrou koncepcí. Žádné podstatné výhrady ani věcné, ani formální k této práci 

nemám. Ne první pohled je vidět, že kandidátka svoji práci pilně konzultovala a 

řídila se radami školitelky. Vyhnula se tak celé řadě nepříjemností, jako např. 

tápaní v nepřeberném množství literatury, vykročení do slepé uličky atd. – tedy 

běžným problémům, které se v případě nedostatečných konzultací 

v bakalářských pracích vyskytují.  

       Vyzdvihuji, že na velmi úsporné ploše je prezentován výsledek 

samostatného studia – přesně tak, jak to mám v bakalářské práci být. A přesto – 

práce není pouhý „referátový“ přehled. Poté co, je obecně charakterizován 

středověk, autorka ihned přechází k tématu charita, jemuž věnuje celou kapitolu. 

U obecné charakteristiky středověku bych chtěl jen připomenout, že by snad 

bylo vhodné (str. 8-12) svá vyvážená tvrzení podložit více poznámkovým 

aparátem. Lépe si pak kandidátka vedla již v kapitole o charitě, kde svá tvrzení 

dokládá pečlivě. 

     Svěží je kompilační kapitolka, věnovaná charitě ve středověké Praze: právě 

tím, že autorka vyšla z dobré a osvědčené literatury (Winter, Nový, Hledíková, 

Hlaváčková, Secký, Tomek) podařilo se jí napsat poutavě dobrý medailonek. 

Jako poslední – opět na základě solidního studia z dobré literatury – je pokouší 

uvést dvě významné osobnosti z české předhusitské charitativní práce a řád, 

který se charitou zabýval: Je to Anežka Česká a Zdislava z Lemberka a 

samozřejmě Křižovníci s červenou hvězdou, které Anežka jako jediný mužský 

řád založený na našem území v Praze založila.  Kandidátka se vyjadřuje věcně, 

úsporně a skromně. Její práce je čtivá, chyby v ní nejsou. Přesto, že název je 

formulován obecně, konkrétností mile čtenáře překvapí. 

      Závěr: Navrhuji práci přijmout jako bakalářskou a hodnotit ji známkou 

výborně (1). Po odvedené poctivé práci si její autorka toto hodnocení zcela jistě 

zaslouží. 
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