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Celkové hodnocení (slovně)

     Matouš Žmolil si zvolil téma úzce spjaté s historií svého bydliště, Týnce nad Labem. Záměr 
vytvořit studii o místním podnikatelském rodu, který výrazně ovlivňoval rovněž společenské dění ve 
městě, si zaslouží ocenění. Obsahově ovšem práce není zcela soudržná a osciluje mezi biografickými 
medailonky vybraných členů rodu Pernerů, příspěvky k historií jejich průmyslových podniků a
torzálně i k historii města. Neústrojně působí například zařazení výpisků ze vzpomínek Vilemíny 
Málkové. Vybrané pasáže z nich by se uplatnily spíše jako příloha. Převažující charakter bakalářské 
práce je deskriptivní, přičemž by bylo žádoucí informace mnohem více začlenit do širšího 
vývojového kontextu. V textu se místy vyskytují literární klišé a archaicky působící vazby. Studii
uzavírá  užitečný rodokmen týneckých Pernerů a kvalitní obrazová příloha, převážně pocházející ze 
zdrojů "Muzea města Týnec nad Labem a rodu Pernerů".

Přes některé výše uvedené výhrady mohu bakalářskou práci Matouše Žmolila doporučit k obhajobě.
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