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Předložená práce není pouhým sebráním a utříděním historických faktů. Přes 

skutečnost, že autorka užívá standardní českou a zahraniční literaturu i dobrá 

vydání pramenů, chce ukázat, v čem spočívá aktuální odkaz obou světic. Je to 

tak správné, neboť na teologické fakultě má v disciplíně církevní dějin hrát tento 

aspekt ústřední roli. Odborné vedení práce bylo kompetentní. 

Formálně je práce dobře rozvržena: autorka podává na základě literatury 

zasvěceně krátce dobu života obou žen (str. 4-16), pak ve vyvážených 

kapitolkách jejich životopisy (str. 17-37; 38-58), následuje zhodnocení jejich 

činnosti na sociálním poli (str. 59-65). Po právu je zde malá kapitolka, která se 

pokouší o komparaci s Anežkou Českou, která žila zhruba ve stejné době a měla 

podobné duchovní i sociální směřování (str. 66-72). Velmi stručně se pak 

pokouší autorka v závěru (str. 73 a násl.) zhodnotit život osobností, které byly 

předmětem jejího zájmu a ukázat v čem vidí jejich přínos. Obsah má 

promyšlenou strukturu i metodologii. 

Nejen s obsahem, ale i se závěry práce zcela souhlasím. V intepretaci 

historických událostí i životních příběhů jejich protagonistů jsem nenašel 

žádnou chybu. Podobná práce vždy záleží na tom, jaká literatura bude vybrána 

z nepřeberného množství. Mohu konstatovat, že kandidátka měla při tomto 

výběru šťastnou ruku. Citace jsou správné, podle normy. Použité zdroje jsou 

děleny na prameny, literaturu, encyklopedie, ostatní a internetové zdroje. Vše je 

uvedeno korektně, bez výhrad. Vysoce cením i ekumenický tón celé práce i 

skutečnost, že její autorka píše skromně a věcně. Autorka se rovněž nepouští do 

sporných záležitostí (v dataci a interpretaci), které do práce podobného druhu 

nepatří. I to je třeba ocenit. Tím ovšem není řečeno, že o těchto skutečnostech 

neví! 

Závěr: Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem navrhuji, aby práce byla 

přijata jako diplomová, resp. magisterská. Pokud jde o hodnocení, navrhuji, aby 

byla hodnocena jako výborná. 

V Praze, dne 15. srpna 2013 



 

 

 

 

 

 

 


