Bc. Lucie Štěpánová: Deset zastavení s Přemyslem Pittrem. Diplomová práce
UK HTF, Praha 2015, str. 127 (včetně příloh), počítačový otisk

Oponentský posudek vypracoval: Prof. ThDr. Jan B. Lášek
Po řadě pramenů a monografií, včetně memoárů různých osobností je dnes asi
hodně těžké napsat o P. Pittrovi a O. Fierzové něco zcela nového a originálního.
O to autorce zjevně v předložené práci ani nešlo – jde jí o to, aby představila
obrovské Pittrovo dílo v různých kontextech a dále tak o to, aby některé Pittrovy
důrazy ještě více zviditelnila. Možno konstatovat hned na začátku, že tento záměr
se jí v podstatě podařil. Zjevně byla práce řádně konzultována.
Při výběru svých témat postupuje autorka většinou chronologicky, až na kapitolu
osmou a devátou. Po té, co vylíčila klíčové události Pittrova života a jeho hlavní
činnost, vrací se k samostatnému zhodnocení jeho vychovatelské a didaktické
činnosti (str. 60-66) a samostatnému medailonu o Olze Fierzové (str. 67-75). Obé
je důvodné a je správné a je dobře, že kandidátka tak učinila.
Není možné, abychom zde reprodukovali obsah jednotlivých kapitol. Soustředíme
se tedy spíše na samotné hodnocení. Je jasné, že autorka své téma dobře zná, že
zná a uvádí také všechnu dostupnou literaturu. Řemeslné zpracování je na dobré
úrovni, místy však by bylo třeba věnovat – v případě publikace jednotlivých částí
– ještě jazykové korektuře. Příklad: není zcela jasné, kde se Pitter po své emigraci
s O. Fierzovou setkal – v Mnichově či v Londýně (str. 42).
Za originální je možno považovat desátou kapitolu práce (Jeho život v datech,
číslech a stručném komentáři, str. 76-94), kde autorka uvádí v samostatné kolonce
Pittrovu stopu v CČSH a na UK HTF. Velmi originální je také rozhovor autorka
s Miroslavem Matoušem, který je uveden jako příloha na str. 101-107. Zajímavé
jsou i obrázkové přílohy.
Po stránce formální práce všechna kritéria splňuje, žádnou chybu věcnou jsem
zde nenašel.
Závěr: Doporučuji, aby předložená práce byla přijata jako magisterská. Její
hodnocení navrhuji známkou výborně (1).
V Praze, dne 1. září 2015

