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Bc. Lucie Štěpánová si klade za cíl své práce představit čtenáři život českého humanisty a
pacifisty Přemysla Pittra; analyzovat vývoj jeho osobnosti, vlivy utvářející jeho charakter a
také strategie, jakým ovlivňoval svět a bližní kolem sebe. Práci rozdělila do deseti kapitol –
pojala ji jako deset zastavení s Př. Pittrem. Životní osudy a dílo Pittrovo zpracovala do
Stručné
přehledné tabulky. Vycházela ze základní odborné literatury (Kosatík, Pasák, Matouš, Kohn
slovní
zhodnocení ad.) a pramenné literatury. Za přínosné považuji uveřejnění rozhovoru s pamětníkem M.
práce:
Matoušem; zde však mám připomínku v tom smyslu, že autorka mohla korektněji jeho
vzpomínky vyhodnotit a zpracovat (orální historie) zejména v závěru práce. Připomínku
mám k formální úpravě – zarovnání do bloku – viz např. s. 54 ad. Mohu však konstatovat,
že cíl autorka práce splnila. V práci prokázala také solidní znalost dobového kontextu.
Předložená práce představuje terminologicky i stylisticky ucelený text.
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odpovídají s
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Celkové hodnocení a navržený klasifikační stupeň: Bc. Lucie štěpánová vytvořila
s pomocí odborné a pramenné literatury solidní výsledek, který splňuje nároky kladené na
diplomovou práci - výborně.
V Praze dne 31. 8. 2015

