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Erik Trnčák  předkládá k obhajobě solidně napsanou bakalářskou práci na téma 

charitativní a sociální činnosti jednoho z nejstarších rytířských řádů vůbec.  

Východiska jsou autorem definována již v samotném úvodu, cíli je pak 

podřízena metodologie a struktura práce. Autor v úvodu vysvětluje, proč 

nevěnuje hlubší pozornost dějinám řádu. Chce spíše představit nástin historie 

a soustředit se na charitativní činnost řádu v minulosti a dnes. Velmi stručně 

popisuje fenomén samotného špitálnictví. Za stěžejní a přínosnou považuji 

kapitolu pátou, podávající reflexi charitativní činnosti řádu v současnosti. Autor 

konzultoval s představiteli řádu na našem území a navštívil také vedení hospice 

Štrasburk. Podává aktuální informace o činnosti hospiců a zdravotnických 

zařízení, které jsou pod kuratelou řádu. 



Autor použil jemu dostupnou pramennou literaturu, standardní práce 

významných badatelů a další odborné studie.  

Využil i elektronické dokumenty a zejména tiskoviny a výroční zprávy řádu, 

které se mu podařilo získat.    

 
 

Téma k diskusi při obhajobě: Lazariáni a pomoc rozvojovým zemím dnes:  Lepra – reálné nebezpečí dnes?  

  

 

 

 
Celkové hodnocení a navržený klasifikační stupeň: 

 

Erik Trnčák vytvořil s pomocí pramenné a odborné literatury solidní výsledek, který splňuje nároky 

kladené na bakalářskou práci. 

 

Spolupráci s panem Erikem Trnčákem hodnotím jako výbornou; osobní zaujetí autora pro téma je 

nesporné.  

 

 

Hodnocení bakalářské práce: výborně. 

 

 

 

 

 

V Praze dne 2. 6. 2014 

 


