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Cíl práce: 
Hana Hanzelová si zvolila velmi zajímavé interdisciplinární téma a z její práce je patrné, že je v 
něm dobře orientovaná. Autorka si klade za cíl své bakalářské práce reflexi podob křesťanské 
charity ve středověku a představení významných osobností charitativní péče. Mohu konstatovat, 
že tento cíl na úrovni bakalářské práce, kterou předložila, byl splněn.  
 
 
Obsahové zpracování: 
V úvodu své práce autorka definuje cíl práce, metodologii vědecké práce a strukturu práce.  
Práce je rozdělena do čtyř rozsáhlejších kapitol a nabízí čtenáři ucelený pohled na dějiny 
křesťanské charity ve středověku. Autorka věnovala zvláštní místo charitě ve středověké Praze, 
což považuji za chvályhodné. Typ kvalifikační práce jí neumožnil, aby se věnovala všem 
osobnostem a vůbec poskytovatelům charity; uvádí je tedy výčtově. Po dohodě s vedoucí práce se 
v poslední kapitole soustředila na osobnost Anežky České, Zdislavy z Lemberka a na Řád 
křížovníků s červenou hvězdou, které prezentovala podrobněji jako představitele charity českého 
křesťanského středověku.  
Zvolené téma je zpracováno převážně na základě vhodně zvolené sekundární odborné literatury 
významných badatelů (Tomek, Vaško, Kalista, Hledíková, Heer atd.); uvádí celkem devatenáct 
položek odborné literatury, pět lexik a dva prameny. Práce je přehledně uspořádána a logicky 
vnitřně členěná.  
 
 
Formální zpracování: 
Seznam zkratek je uveden. Autorka se správně držela citační normy ISO 690.  
Jazyk autorky je čtivý a svižný; styl je obratný.  
 
 
Doporučení pro obhajobu: Řád křížovníků s červenou hvězdou v současnosti s ohledem na 
charitativní aktivity. 
 
 

Celkové hodnocení a navržený klasifikační stupeň: 
 

Autorka práce vytvořila s pomocí pramenné a odborné literatury zdařilý výsledek, který splňuje 
nároky kladené na bakalářskou práci. Spolupráci s paní Hanou Hanzelovou hodnotím jako 
výbornou. Samotné téma zahrnuje řadu námětů, která by si jistě zasloužila zvláštní pozornost a 
pokud se autorka bude chtít nadále zabývat dějinami charity, nabízí se hned několik směrů, 
kterými se může ubírat. 
 
 
Práci hodnotím jako výbornou. 
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