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Iveta Kuklová předkládá k obhajobě bakalářskou práci na téma sv. Anežky 

České a charitativní činnosti s ní spojené. Vybrala si téma poměrně 

frekventované, historicky a kulturně solidně zpracované ve starší i novější 

literatuře.  

Jedná se o kvalifikační práci, ve které studentka má prokázat zejména 

schopnost dobře „řemeslně“ zpracovat téma. Tento požadavek autorka práce 

naplnila. Nicméně je třeba konstatovat, že se jedná o kompilační práci 

z poměrně slušných pramenných a odborných zdrojů.  

Využila starší práce Bělohlávka k dějinám řádu českých křížovníků s červenou 

hvězdou, prací Kalisty, Kybala, Polce, Soukupové, Vyskočila a dalších. Čerpala 

z velmi dobré studie Votočkové-Joachimové z roku 1938. K přehledu 



literatury bych ráda připomenula, že v nakladatelství Academia vyšla v českém 

překladu monografická práce o jí zmiňované sv. Hildegardě z Bingen 

(Charlotte Kernerová: Všechna krása nebes, Praha, Academia, 2014), nicméně 

autorka ji nemohla využít. Práci dokončila před jejím českým vydáním.  

Rozvržení látky a její strukturu považuji za odpovídající. 

První kapitola je sumářem biografických událostí sv. Anežky. Jsou zmíněna 

všechna důležitá fakta po vstup do kláštera. Ve druhé kapitole je čtenář stručně 

seznámem se stavem charitní péče ve středověku. Jsou zmíněny dvě velké 

osobnosti: z našeho prostředí sv. Zdislava a dále pak sv. Hildegarda. Třetí 

kapitola se dotýká charitativního působení sv. Anežky a končí její smrtí.  

Autorka představuje Anežku jako velice inspirativní osobnost, která se 

nesmazatelně zapsala do českých dějin.  

 

Sloh odpovídá žánru kvalifikační práce, autorka umí věty dobře formulovat a 

vytvořit živý, čtivý text. Z hlediska formálního práce obsahuje všechny 

náležitosti.  

 

 

 
Celkové hodnocení a navržený klasifikační stupeň: 

 

Iveta Kuklová vytvořila s pomocí odborné literatury solidní výsledek,  

který splňuje nároky kladené na bakalářskou práci, její přístup k práci byl příkladný. 

 

 

Navržený klasifikační stupeň: výborně. 
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