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 Diplomová práce pana Martina Poly „Působení řádu Maltézských rytířů v Českých 

zemích v období první republiky a jeho hospodářské aspekty“ se zabývá problematikou, se 

kterou se často u kvalifikačních prací nesetkáváme.  

 Objemná práce je vyjma úvodu a závěru rozdělena na do čtyř logicky strukturovaných 

kapitol. Základ práce tvoří hospodářská dimenze působení řádu v Československu ve 

dvacátých a třicátých letech. Stranou samozřejmě není stručně nastíněný vznik a význam řádu 

v minulosti stejně jako jeho struktura. Práce je založena především na vytěžení dosud 

nepublikovaných archivní pramenů a dále na odborné dobové a současné literatuře. 

Z prostudovaných pramenů a literatury je zřejmé, že autor je náležitě jazykově vybaven pro 

zpracování uvedeného tématu. 

 Práce je přínosem pro obor hospodářských a sociálních dějin. Součástí práce je 

seznam pramenů a literatury a vhodně vybraná tabulková a obrazová příloha.  

Autor si přes osobní vztah k řádu zachovává profesionální odstup. Z práce je patrné 

zaujetí pro danou problematiku.  

 Autor přesvědčivě dokládá vliv první československé pozemkové reformy na řád, 

stejně jako jeho ekonomické podnikání. Řád přežil turbulentní období po vzniku republiky, 

jeho suverenita byla potvrzena nových československým státem. Řád se ukázal také jako 

schopný vyjednavač, zejména s představiteli agrární strany a z hlediska hospodářského 

dokázal svou situaci stabilizovat. 

 Práce podstatným způsobem rozšiřuje naše znalosti o působení původně středověkých 

řádů v moderní společnosti. Je základem pro další badatele a zájemce o danou problematiku. 



Současně lze práci považovat za významný příspěvek k hospodářským (a sociálním) dějinám 

první Československé republiky. 

 Práce podle mého názoru splňuje všechny požadavky obsahové i formální pro 

kvalifikační práce magisterského typu a jednoznačně ji doporučuji k obhajobě. 
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