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Téma je velmi známé, v tomto ohledu nebyla práce paní kandidátky vůbec 

jednoduchá. K její cti musím konstatovat, že se vůbec nesnažila odsunout 

historickou problematiku stranou, ale zvládla a poctivě referovala o základních 

dílech věnovaných velké Přemyslovně. V jejím výčtu postrádám snad jen 

Berana, který sice nepřináší nové objevy, ale zajímavý je jeho názor na dobu 

Anežčina narození. Datum je důležité vzhledem k pozdějším událostem, tj. 

v jakém věku např. Anežka odmítala nápadníky a rozhodovala se v politických 

událostech. O tom, že s datem narození problémy u Anežky jsou, však 

kandidátka ostatně ví (str. 15-6.), avšak blíže se tomuto rozporu nevěnuje. Jinak 

je možno říci, že literaturu ostatní (Kybal, Polc, Vyskočil) dobře zná a využívá. 

Poctivě nastudovala i Františkánské prameny, Bělohlávkovy dějiny českých 

křižovníků a otázky, spojené s anežským areálem na b6ehu Vltavy (Soukupová). 

Přesto historie není to hlavní, k čemu autorka směřuje. Jejím hlavním cílem je 

charita. Kapitole o Anežčině sociální a charitativní činnosti, která je nesporně 

vyvrcholením této práce, předesílá kapitolku o charitě ve středověku obecně. 

Zde uvádí do problému na základě monografie Vaškovy a dobré monografie 

P.Svobodného a L. Hlaváčkové o pražských špitálech.. 

Právě na pozadí historických faktů z Anežčina života a obecných problémů 

středověké charity se kandidátka zdařilým způsobem pokusila podat Anežčinu 

charitativní a sociální činnost. Vše je velmi stručné, ale výstižné, dle určité 

konkrétní metodiky zpracované. 

Žádnou věcnou ani formální chybu jsem v této bakalářské práci nenašel. 

V závěru se autorka pokouší o samostatné hodnocení. I když je v mnohých 

soudech subjektivní, nelze ji upřít zápal pro téma, které na slušné úrovni 

obsahové i řemeslné dobře zvládla. 

Závěr: Předložená práce splňuje všechna kritéria, která jsou na kvalifikační 

práci tohoto druhu kladena. Navrhuji proto, aby byla přijata a vzhledem k píli a 

pečlivosti autorky hodnotím její výkon jako výborný (1). 

V Praze, dne 2. září 2014 


