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Hodnocení po obsahové stránce: 

Kladně hodnotím vhodně zvolené téma, jehož zpracování, propojující obecné dějiny 

křesťanské charity ve středověku s vypsáním aktivit Anežky České na poli špitální 

péče, považuji za zajímavý způsob zpracování bakalářské práce. K tématu autorka 

přistoupila svědomitě, v rámci sepsání kvalifikační práce zpracovala značné penzum 

sekundární literatury, využila například poněkud archaické, nicméně stále kvalitní a 

rozsáhlé řady Českých dějin I. z pera prof. Novotného. Autorka neopomněla také 

stále aktuální práce Dr. V. Kybala nebo novější práce k dobovým dějinám od prof. 

Žemličky. Poněkud skromný výčet použité pramenné základny je v rámci zpracování 

tohoto druhu kvalifikační práce obvyklý. Použitou deskriptivní a komparační metodu 

považuji pro vypracování Bc. práce za adekvátní. V některých částech práce 

projevuje dle mého názoru autorka až příliš idealistický pohled na samotný řád 

křížovníků a ostatně i zakladatelskou přemyslovskou dynastii, což sice přispívá 

k plastičnosti tématu, ale zároveň může čtenáře neznalého vést k přespříliš 

pozitivnímu vnímání dané doby. Celkově podle mého soudu obsahová stránka práce 

odpovídá kladeným nárokům. 

 

Hodnocení po formální a jazykové stránce: 

Zvolená metoda zpracování plně odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou 

práci. Kontextuální zasazení tématu do historického rámce událostí, probíhajících 

v daném dějinném období, je vhodným modelem pro zpracování tohoto typu práce. 

Úroveň a rozsah zpracování literatury, ze které autorka vychází je odpovídající a 

svědčí o tom, že autorka přistoupila k práci velice svědomitě. Jazyková stránka je na 

dobré úrovni, práce je psána čtivou, nikoli však novinářskou formou. 

 

 

Vzhledem k celkovému posouzení předložené práce, která dle mého názoru 

splňuje všechna požadovaná kritéria, dávám rád doporučení k tomu, aby byla 

předložená práce Barbory Galové obhájena jako práce bakalářská. Celkové 

hodnocení při nadcházející obhajobě nechávám v rukou vedoucí práce, paní 

proděkanky ThDr. Kamily Veverkové Th.D, a hodnotící komise. 


