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     Anežka Česká představuje vděčné téma pro bakalářskou práci. Autorka se 

musela proklestit poměrně velkým množstvím literatury, což představovalo 

nelehký úkol. Vzhledem k tomu, že není školena v mediaevistice, byla cesta, 

kterou musela projít úctyhodná. Dobové pozadí je syntézou dobré české 

literatury a je podáno – vzhledem k účelu práce svědomitě a pilně. Starší 

přehledy V. Novotného jsou doplněny novými pracemi V. Vaníčka a J. 

Žemličky. Kapitola, zabývající se životopisem Anežky České, je dobrou 

syntézou českých monografií, které jsou v podstatě uvedeny všechny (Vyskočil, 

Kybal, Beran, Polc, Joachimová-Votočková). Kandidátka se snaží harmonizovat 

případné rozdíly ve faktografii a v hodnocení u jednotlivých autorů. Na základě 

literatury je též věnována pozornost legendárním životopisům světice 

v samostatné krátké kapitolce. Ve zvláštní kapitole je také věnována velká 

pozornost procesu beatifikace a svatořečení. Svoji rozpravu kandidátka uzavírá 

samostatným závěrem. 

    Věcné chyby v práci nejsou, literaturu ke svému tématu se snaží autorka 

samostatně reflektovat.  

    Práce byla dobře vedena, neboť je psána jasně a přehledně. Po formální 

stránce je správně citováno, dobře jsou uváděny i internetové zdroje. Literatura 

je dělena na prameny, literaturu (sekundární), encyklopedie a internetové zdroje. 

V seznamu zkratek je nemilý překlep, nabídnutý automaticky počítačem (OFM-

Ordo Fratrum Minérům místo Minoritorum, str. 5), anglický překlad názvu – 

preferoval bych verzi St. Agnes of Bohemia on the Backgroud of her Epoch. 

    Kritická připomínka, týkající se těchto dvou drobností však žádným 

způsobem nechce zpochybnit jinak výbornou práci, která je výsledkem 

poctivého studia. Autorka se při této práci naučila dovednosti, které budou pro 

její další studium nezbytné. A to je také cílem bakalářské práce. Musím ocenit, 

že se poctivě snažila také používat cizí literaturu, včetně české literatury 

emigrantské. V případě tohoto tématu to bylo nezbytné (Beran, Němec). 

Závěr: Jedná se o velmi zdařilou bakalářkou práci, která byla napsána pilně a 

svědomitě. Navrhuji, aby byla hodnocena známkou výborně. 

 

V Praze, dne 29. srpna 2011                                               Prof. Dr. Jan B. Lášek 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  


