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Stručné 

zhodnocení práce 

Bc. Markéta Macháčková si klade za cíl analyzovat život obou světic v širším 

kontextu své doby. Východiska jsou autorkou definována již v samotném úvodu, 

nejvýznamnější bibliografie k tématu je zde také uvedena; cíli je pak podřízena 

struktura práce. Autorka čtenáři představí historické pozadí; životní události obou 

světic; jejich význam na poli sociálním; dále následuje komparace se svatou 

Anežkou a závěrečné zhodnocení. Za přínosné považuji zdůraznění sociální 

pomoci potřebným. Práce tímto důrazem získala interdisciplinární ráz (zasahuje 

do oblasti církevních dějin a dějin sociální a charitativní práce). Autorka použila 

standardní práce významných badatelů (Kalista, Buben, Vaníček, Spunar…); 

využila internetové zdroje a pramenné zdroje. Čerpala ze zahraniční odborné a 

pramenné literatury, zejména k tématu Alžběty Durynské, které českými badateli 

není zcela zpracováno.   

Mohu konstatovat, že práce je zpracována pečlivě a s osobním zaujetím autorky 

pro dané téma; po obsahové, formální i stylistické stránce splňuje požadavky 

kladené na tento typ práce. 

Spolupráci s autorkou hodnotím výborně. 
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hodnocení 
  výborně    

Závěr a otázky k obhajobě: Diplomovou práci paní Bc. Markéty Macháčkové hodnotím 

klasifikačním stupněm výborně. 

 

Význam obou světic na poli sociálním a charitativním v kontextu své doby 

 

V Praze dne 6. 8. 2013                                                           ThDr. Kamila Veverková, ThD. 


