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Předložená bakalářská práce se zabývá tématem, které je málo známé. Musím 
autora pochválit, že nezůstal u dávných dějin, ale že se snaží podat dějiny tohoto 
společenství až do současnosti, včetně specifikace činnosti na našem území. 
Výsledek působí uceleným dojmem a je velmi čtivý.  

Musím ocenit dobré pedagogické vedení a díky tomu i dobré strukturování práce. 
Ta má celkem pět kapitol: v první kapitole je popisován zrod řádu a jeho působení 
na Východě do 13. Století, ve 2. kapitole pak stručně středověké špitálnictví, ve 
3. kapitole dějiny řádu ve světě do současné doby. Kapitola předposlední pak 
postihuje dějiny řádu na našem území (opět do současnosti) a kapitola poslední 
nakonec jednotlivá sociální a zdravotnická zařízení, která v ČR řád provozuje 
v současné době. 

Kandidát pracoval velmi pečlivě, kromě historické literatury musel projít řadu 
výročních zpráv a současných dokumentů. Žádné podstatné chyby jsem v práci 
nenašel, spíše překlepy. Mezi ně např. zcela jistě patří tvrzení, že „papež Řehoř 
Veliký v r. 817(!)uložil klášterům pečovat o chudé“, kde je zjevně omylem chyba 
v dataci (str. 20). Nebo obdobně: „… který pomáhá rodině nemocného vyvarovat 
(!) se psychicky s pacientovou nemocí“ (str. 42). 

Vedle literatury, tiskovin a výročních zpráv, uvádí autor také řadu internetových 
zdrojů, což je v případě tohoto tématu nezbytné. 

Práce je psaná přísně objektivně – což je možné vidět na tom, jak věcně kandidát 
líčí rozkol v řádu v zahraničí i v ČR. Podle informací, které podává, je možno si 
udělat samostatný úsudek, aniž by byl čtenář získáván pro jednu ze 
znepřátelených stran. 

V práci jsem jako v celku jinak nenašel žádné obsahové a formální chyby. Je třeba 
ocenit, že si kandidát vybral toto téma, není lehké. Např. již vznik řádu nelze 
přesně určit, rovněž jeho dějiny v nové době (od francouzské revoluce) nejsou 
vůbec jednoduché. 



Závěr: Jedná o dobře napsanou, čtivou práci na aktuální téma, neboť činnost řádu 
je v současné charitativní práci v ČR jasně vidět. Navrhuji, aby práce byla jako 
bakalářská a vzhledem ke shora uvedených skutečnostem ji hodnotím známkou 
výborně. 

 

V Praze, dne 4. června 2014 


