
UK v Praze Husitská teologická fakulta 

 

Posudek vedoucího bakalářské práce 
 

Název práce 

Suverénní vojenský a špitální řád sv. Jana Jeruzalémského z 

Rhodu a Malty. Dějiny, kulturní a historický význam řádu s 

ohledem na území Koruny české  

(Praha 2013, počítačový otisk, 57 číslovaných stran) 

Autor práce Kateřina Patová 

Oponent ThDr. Kamila Veverková, ThD.  

 

Hodnocení práce 

 

Obsah práce 
odpovídá názvu 

práce 

odpovídá s 

výhradou 

odpovídá s 

připomínkou 

neodpovídá 

názvu práce 

Struktura práce 
odpovídá 

tématu zcela 

odpovídá s 

výhradou 

odpovídá s 

připomínkou 

neodpovídá 

požadavkům 

Metodologie 

práce 

 

výborně 
     

 

Formální úprava 

 

výborná 

 

 
    

Citace v práci 
odpovídají 

normě 

odpovídají s 

výhradou 

odpovídají s 

připomínkou 
neodpovídají 

Přílohy práce 
vhodně doplňují 

téma 

netýkají se 

tématu 

jsou nevhodné k 

tématu 
nejsou v práci 

uvedeny 

Seznam 

literatury 

odpovídá 

tématu 

odpovídá s 

výhradou 

odpovídá s 

připomínkou 
neodpovídá 

Počet stran 

práce 

odpovídá 

požadavku 

odpovídá s 

výhradou 

odpovídá s 

připomínkou 

neodpovídá dané 

práci 

Přínos práce 
velmi přínosná 

práce 
pozitivní přínos 

práce 

standardně 

přínosná práce 

přínos nelze 

vymezit 

Hodnocení 

obsahu 
výborně 

 

 
    

Stručné 

zhodnocení 

práce 

Autorka si klade za cíl představit dějiny maltézského řádu v kontextu 

evropských dějin a také s ohledem na území Koruny české. Východiska 

jsou autorkou definována již v samotném úvodu, cíli je pak podřízena 

struktura práce. Po domluvě s vedoucí práce je první kapitola práce 

věnována reflexi vzniku řádu, přímo souvisejícím s křížovými výpravami; 

druhá kapitola se dotýká vývoje řádu, třetí kapitola se vztahuje k dějinám 

řádu na našem území. Mohu konstatovat, že práce je zpracována velice 

pečlivě, po obsahové, formální i stylistické stránce splňuje požadavky 

kladené na tento typ práce. Spolupráci s autorkou hodnotím výborně, 

cením si jejího poctivého a pečlivého přístupu k řešení cíle.  
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Závěr a otázky k obhajobě: Bakalářskou práci paní Kateřiny Patové hodnotím 

klasifikačním stupněm výborně. 

 

Charakteristika kulturního a duchovního vlivu řádu na našem území.  

 

 

V Praze dne 3. 6. 2013                                                           ThDr. Kamila Veverková, ThD. 


