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1.) HODNOCENÍ OBSAHOVÉ STRÁNKY PRÁCE:                                                                                      Hodnocení 1 -43 

STANOVENÍ A VYMEZENÍ CÍLE TEXTU A VÝZKUMNÉHO ÚKOLU 3 

STRUKTURA TEXTU (VYMEZENÍ A ŘAZENÍ JEDNOTLIVÝCH KAPITOL) 2 

METODOLOGICKÁ ÚROVEŇ TEXTU 3-4 

FAKTOGRAFICKÁ SPRÁVNOST TEXTU 3-4 

RELEVANTNOST TÉMATU VZHLEDEM K SOUČASNÉMU STAVU BÁDÁNÍ 3 

SPRÁVNOST A ÚROVEŇ UŽITÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE 3 

CELKOVÁ ÚROVEŇ TEXTU PO OBSAHOVÉ STRÁNCE 3 

VHODNOST PŘÍLOH (VYPLŇUJTE POUZE TEHDY, POKUD PRÁCE OBSAHUJE PŘÍLOHY)  

 

 

                                                           

1
 Nehodící se škrtněte. 

2
 Nehodící se škrtněte. 

3
 1 = výborně, 2 = chvalitebně, 3 = dobře, 4 = nevyhověl/a 



2.) HODNOCENÍ FORMÁLNÍ STRÁNKY PRÁCE:                                                                                       Hodnocení 1 -44 

SCHOPNOST SHROMÁŽDIT A VYUŽÍT RELEVANTNÍ PRAMENY A ZDROJE INFORMACÍ 3-4 

ÚROVEŇ POZNÁMKOVÉHO APARÁTU 3 

STYLISTICKÁ ÚROVEŇ TEXTU 3-4 

GRAMATICKÁ SPRÁVNOST TEXTU 3-4 

CELKOVÁ FORMÁLNÍ ÚROVEŇ TEXTU 3-4 

 

3.) CELKOVÉ HODNOCENÍ PRÁCE: STRUČNÝ KOMENTÁŘ  (POVINNÝ, ALESPOŇ 600 ZNAKŮ): 

Samotný název práce je poněkud zavádějící, protože její jádro nespočívá ani tak v mapování osudů řádu po roce 
1918, jako v popisu jeho starších středověkých a raně-novověkých dějin. Činnost řádu v rozmezí let 1918-1938 
je autorem zpracována v rozsahu pouhých dvou stran, takže je zřejmé, že v tomto ohledu práce nesplnila 
avizovaný cíl. Předložený text lze ale při troše tolerance akceptovat jako stručnou syntézu dějin řádu a v této 
podobě si připuštění k obhajobě snad zaslouží. Text je po stránce obsahové, stylistické i gramatické slabý. Řada 
autorových formulací, které vycházejí z reinterpretace použitých zdrojů, působí ve finále těžkopádně a 
nelogicky (např. s. 2 „V době kdy na naše území přichází, podle druhé možnosti, tedy ve 13. století, je velmi 

bouřlivá doba. Na Blízkém východě jsou v plném proudu Křížové výpravy. Sice to již nejsou výpravy z doby 

začátku 11. století a evropské země již začínají pomalu ochabovat, i když ještě neřekly své poslední slovo. Přesto 

již někteří lidé pomalu odcházejí z křesťanských zemí a s nimi i církevní řády.”; s. 40 „Rytířský řád Křižovníků s 

červenou hvězdou byl založen dynastií Přemyslovců, jejíž původ byl znám již několik století před narozením 

zakladatelky tohoto řádu a její předci vládli na území českého knížectví a později českého království, již na konci 

1. století.“). Výhrady je možné mít také k četnosti a variabilitě citovaných zdrojů a v neposlední řadě i k 
samotné skladbě pramenné základny, ve které čtenář nalezne pouhé dva tituly, vážící se k dějinám sledovaného 
řádu. Zbytek literatury tvoří přehledové syntézy českých dějin. 

 

PRÁCI K OBHAJOBĚ:         DOPORUČUJI/ NEDOPORUČUJI5 

NAVRHUJI HODNOCENÍ (SLOVY): 6 
dobře – nevyhověl (v závislosti na ústní obhajobě)

 

K DISKUZI BĚHEM OBHAJOBY DOPORUČUJI TATO TÉMATA (ALESPOŇ 2): 

1. Byl řád Křížovníků s červenou hvězdou jediným řádem této kategorie, který působil na našem území? 

2. Vzešla z okruhu příslušníků řádu nějaká významná osobnost - historik? 

DATUM: 7.5.2013                                                                                        PODPIS:  

                                                           

4
 1 = výborně, 2 = chvalitebně, 3 = dobře, 4 = nevyhověl/a 

5
 Nehodící se škrtněte. 

6
 1 = výborně, 2 = chvalitebně, 3 = dobře, 4 = nevyhověl/a 


