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posudek vedoucího práce

         Autorka si vybrala téma, které jí je zjevně osobně velmi blízké – dějiny lázeňského 

města, v němž opakovaně pobývala. Od počátku přitom bylo jejím záměrem vytvořit studii 

shrnujícího charakteru s širokým obsahovým záběrem. Svou práci uspořádala chronologicky, 

přičemž se vcelku zdárně snažila věnovat rovnoměrně vlastní historii místa, osobnostem 

spjatým se zdejším lázeňským životem i stavebnímu vývoji. Dominantní zájem autorky 

přitom nepatřil dobovému politickému a kulturnímu kontextu, nýbrž právě detailnímu 

přiblížení významných osobností a staveb. Přehlednost textu a snadnou orientaci v něm 

zvyšuje členění do řady kratších podkapitol.

         Základním zdrojem informací se Kouřilové stal rozsáhlý soubor sekundární literatury, 

doplněný o dobový tisk a další – vesměs editované – písemné prameny. Ponecháme-li stranou 

písemné prameny needitované, byla heuristická příprava práce velmi důkladná. Autorka 

přitom zároveň prokázala schopnost využívat zdroje jak české, tak německojazyčné. Jisté 

rozšíření pramenné základny by však bylo přesto žádoucí, zvláště v případě nejnovějších dějin 

města.

Samostatnou zmínku si zaslouží mimořádně početný soubor obrazových příloh, vhodně 

doplňujících informace v textové části (opět s důrazem na stavební vývoj a významné 

osobnosti).

     Z jazykového hlediska i z hlediska grafické úpravy jde o práci kultivovanou, 

v poznámkovém aparátu by ovšem bylo vhodné zvážit využití zkrácených citací. Rozsahem 

tato studie požadavky KDDD mírně přesahuje. Jako celek lze práci Renáty Kouřilové 

charakterizovat jako poměrně zdařilou, poučenou a čtivou kompilaci, která si sice neklade cíl 

přinést zásadní nové poznatky, ale má ambice zpřístupnit čtenáři dějiny Mariánských Lázní 

v co nejucelenější podobě. Dokáži si představit, že po úpravách by mohla být zčásti 



publikována a využita pro popularizaci města. Nehraný zájem kandidátky o dané téma dává 

naději, že by mohla svou studii dále prohloubit a doplnit. Jelikož se jedná o práci bakalářskou, 

přikláním se po delším zvažování k hodnocení „výborně“. 
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