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     Předložená bakalářská práce je svědectvím, že její autorka věnovala svému 

dílu nejen dostatek času, ale i pilnosti. Téma byla samozřejmě předmětem zájmu 

od r. 1989 mnohokrát – a autorka zná všechnu tuto literaturu, včetně vydání 

pramenů. Není třeba připomínat, že předtím patřilo k tématům zakázaným. To je 

možná důvod, proč jeho jméno není v české veřejnosti dostatečně známé. Pitter 

se sice angažoval silně v zahraničí společensky, ale nikoliv politicky v dnešním 

slova smyslu. Též jeden z důvodů, proč zůstává jeho jméno v pozadí. 

     Autorka se nesoustředila na pouhé vypsání života a díla Pittrova, event. na 

odkaz Olgy Fierzové. To bylo v nové literatuře mnohokrát učiněno a podobná 

činnost by mohla být předmětem nanejvýš seminární práce. Těžko lze objevit – 

pokud nebudou publikovány nějaké další prameny – něco nového. 

     Kandidátka si zvolila velmi zajímanou metodu, se kterou hned v úvodu také 

seznamuje. Samozřejmě fakta uvést musela: ta jsou soustředěna v první kapitole, 

nazvané „Život a dílo Přemysla Pittra“ (str. 3-25). Další část rozpravy však 

pokračuje zcela originálně – autorka představuje současné instituce, které nesou 

Pittrovo jméno a hlásí se k jeho odkazu. Kapitola „Odkaz Přemysla Pittra 

v současné době“ vyžadovala pilné sbírání a třídění materiálu, včetně jeho 

vyhodnocení. Velmi pečlivě uvedla také u jednotlivých institucí internetové 

zdroje.  

     S velkou skromností, ale neméně zajímavě a pečlivě provedla ve třetí 

kapitole určitou sondáž mezi zařízeními, která navazují na Pittrovo dílo. Položila 

již celkem sedm otázek, které následně vyhodnotila. Konstatuje, že své dílo pro 

malý počet respondentů nepovažuje za plnohodnotný výzkum, ale za pouhou 

sondu (str. 36). Skromnost zjevně není na místě, jiné takové instituce nejsou, je 

to výzkum. Právě tím překračuje předložená rozprava značnou měrou 

požadavky, kterou jsou na bakalářskou práci kladeny. 

     Seznam literatury, elektronických zdrojů a pramenů (za ně lze považovat 

tiskové a výroční zprávy) je pořízen s profesionálním přehledem.  V obrazové 

příloze celkem 14 velmi zajímavých fotografií. Žádnou věcnou chybu jsem 

v práci nenašel. 

     Závěr:  Vzhledem ke skutečnostem, uvedeným výše, mohu konstatovat, že 

práce splňuje všechny předpoklady, aby byla přijata jako bakalářská. V jistých 

ohledem kladené nároky zcela jistě i překračuje. Navrhuji, aby byla hodnocena 

známkou „výborně“. 
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