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Slovní hodnocení
Téma recenzované diplomové práce o rozsahu 87 stran textu je aktuální v kontextu soudobé
religiózní situace. Diplomová práce pojednává o Vojenském a špitálním řádu sv. Lazara
Jeruzalémského. Za cíl své diplomové práce si diplomantka stanovila komplexní zpracování
dějin a současnosti. Podle mého názoru se diplomantce podařilo stanoveného cíle dosáhnout.
Diplomová práce je vypracována na výborné odborné i literární úrovni, kultivovaným jazykem.
Autorka se zabývá jednak dějinami řádu od křížových výprav po expanzi řádu do Evropy;
organizací a strukturou řádu, soudobými dějinami a nakonec uvádí řádové aktivity.
Diplomantka zpracovala práci na podkladě odborných pramenů a literatury; dále také
odborných elektronických zdrojů. Mezi nimi nalézáme četné cizojazyčné tituly. To umožňuje
autorce zejména zabývat se tématem v opravdu širokých souvislostech. Zde bych chtěla
podotknout, že odborné literatury – kritické – k současné situaci řádu je poskrovnu a
diplomantku čekal nelehký úkol. Mimořádnou pozornost věnuje autorka pochopitelně situaci
po schizmatu; pečlivě rozlišuje obě obedience.
Práce prošla pečlivou redakcí a je napsána živých, čtivým stylem.
Závěrem shrnuji: Diplomová práce Bc. Kateřiny Patové je plně způsobilým podkladem pro
ústní obhajobu. Autorka prokázala teoretické znalosti otázek, které v práci rozebírá a dovedla
vystihnout i širší společensko – historické souvislosti tématu. Její přístup byl příkladný a byl
znatelný zájem o zvolené téma. Hodnocení diplomové práce: výborně (1).
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