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Jana Balcarová se rozhodla napsat práci o životě významného vlasteneckého kněze, který 

působil v regionu, k němuž má blízko.  

 

Svou práci rozčlenila do dvou velkých a dále vnitřně členěných kapitol. Práce obsahuje 

všechny formální náležitosti, včetně seznamu pramenů a literatury a zdobí ji i přílohy.  

 

Janě Balcarové se podařilo na základě historické i literárně historické literatury přiblížit 

Zieglerovy životní osudy i jeho umělecké výkony, včetně jeho překladatelských iniciativ, ale 

také jeho redakční a organizační působení. Stranou zatím zůstaly ekonomické záležitosti a 

způsob jeho hospodaření ve farnosti. Pro účely své práce autorka vytěžila také mnoho 

regionální i vzpomínkové literatury, cennou součástí její pramenné základny se stala též 

vydaná i nevydaná korespondence. Její význam v této době byl mimořádný a potvrzují to i 

Zieglerovy kontakty. Metodicky se v tomto momentě Jana Balcarová poučila nedávnou studií 

Lenky Kusákové, reflektovala také moderní literárněvědné výstupy inspirované Alexandrem 

Stichem. Jana Balcarová upozornila na jednom typickém příkladě také na to, jak a jakým 

způsobem dokázal Ziegler např. ovlivnit tvorbu M. Z. Poláka, jak významně zasáhl do jeho 

života. I to patřilo k době, v níž Ziegler žil. Zdůraznila také Zieglerovy aktivity pro 

zkvalitnění úrovně škol a učitelského působení. I to je dodnes aktuální záležitostí. J. L. 

Ziegler měl i svůj „druhý život“ – i jemu se autorka věnovala, a to s důrazem na jeho proměny 

jednak v čase, jednak s ohledem na to, zda byl Ziegler připomínám v centru nebo v regionu. 

    

 

Jana Balcarová napsala tradiční životopisnou studii o výrazné osobnosti českého národního 

obrození. Prokázala schopnost pracovat jak s odbornou literaturou historiografickou, tak 

literárněvědnou, s tiskem, ale také s archivním materiálem. O její pečlivosti svědčí i rozsáhlý 

seznam pramenů a literatury.  

 

Práce Jany Balcarové splňuje všechny předpoklady, kladené na bakalářskou práci, a proto ji 

doporučuji k obhajobě.  
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