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Studie  se  zabývá  historií  pražského  Anežského  kláštera,  jedné 

z nejvýznamnějších budov Starého Města pražského. Samotná práce je rozdělena 

do  čtyř  kapitol  (plus  úvod  a  závěr)  a  de  facto  dvou  logických  bloků  – 

pedagogicko-didaktického  (kap.  1  Kulturně  historická  památka  a  její  místo  v 

hodinách Občanské výchovy, v podstatě též kap. 3 Význam Anežského kláštera 

jako kulturně historické památky (problematika obnovy klášterního komplexu a 

kap. 4 Využití Anežského kláštera jako kulturně historické památky v hodinách 

Občanské  výchovy (nástin  didaktického  využití  práce))  a  historického  (kap.  2 

Anežský klášter – Proměny funkcí klášterního komplexu od založení do dnes). 

Na přibližně 60 stranách textu se autorce zajímavým způsobem podařilo 

zachytit  vývoj Anežského kláštera, ale (protože vzhledem k charakteru práce je 

historická  část  spíše  doplňková),  ilustrovat  možnosti  využití  této  památky 

v hodinách občanské výchovy. 

Za nejpropracovanější  považuji  kapitolu  č.  1,  která  se zabývá kulturně-

historickými památkami obecně. Za problematický bych v tomto případě pokládal 

ale  název kapitoly,  protože její  značná část  (do s.  23) se zabývá převážně jen 

obecnými fakty a vývojem památkové péče. Vzhledem k charakteru práce bych 

pak doporučoval  zařadit  kap.  2  Anežský klášter  – Proměny funkcí  klášterního 

komplexu  od  založení  do  dnes  hned  za  úvod,  protože  jinak  tříští  v postatě 

jednotný charakter studie. Vzhledem k zaměření práce bych navíc považoval bych 

za vítané věnovat větší prostor právě didaktickému využití objektu.

Po formální stránce není práci možné nic vytknout. Jazyk je kultivovaný, 

vzhledem k didaktickému zaměření studie není třeba v úvodu rozebírat použitou 

literaturu,  diplomová  práce  obsahuje  i  abstrakt  a  závěr.  Obsahuje sice  některé 
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nepřesnosti,  které je ale možné přičíst  spíše roztržitosti  autorky –  např. křestní 

jméno Ignáce Hermanna je Ignát (s. 49).

Proto  musím  konstatovat,  že  práci  doporučuji  k obhajobě  a  navrhuji 

hodnotit stupněm velmi dobře. 
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