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Hodnotící kritéria                                                            

 splňuje splňuje 

z větší 

části 

splňuje 

z menší 

části 

nesplňuje 

Problematika a cíl práce jsou zformulovány a odpovídají 

zadání a názvu práce. 
X    

Metody využité autorem jsou adekvátní vzhledem k cíli 

práce a tématu. 

 X    

Autor se opírá o relevantní prameny a literaturu.  X    

Struktura práce je vyvážená a logická. X     

Zpracování vykazuje rysy originality a vlastního přínosu. X     

Práce je prosta gramatických a stylistických chyb. X     

Práce je psána kultivovaným odborným jazykem za 

použití správné terminologie. 
X     

Autor správně cituje. X     

Autor nic podstatného neopomenul (obsah, úvod, závěr, 

seznam pramenů použité literatury, anotace v češtině a 

cizím jazyce, rozsah odpovídá zadání). 

X     

 

 

Celkové hodnocení (slovně) 

Aleš-Lyžec je originální postava, vypovídající hodně o své době i o prostředí, v němž žil, navíc 

pozoruhodná i kontrastem se svým, rovněž zcela výjimečným synem. Je s podivem, že se zpracování 

jeho biografie už neujal nikdo jiný. Tím spíše je ovšem třeba pochválit autora za dobrý výběr tématu. 

Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta 

Katedra dějin a didaktiky dějepisu 

Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1 



Myslím, že autor postihl všechny charakteristické rysy Alšovy osobnosti, a vylíčil je jak plasticky, 

tak s velkým porozuměním. Řekl bych také, že autor vyčerpal všechny možné prameny v podobě 

ego-dokumentů. Chybí mi ale jakýsi pohled na Alše odjinud, z jiné, než ryze osobní perspektivy, 

hlavně z perspektivy úřadů. Nenašly by se nějaké dokumenty, ukazující Alše očima jeho nadřízených 

nebo zase rodičů jeho žáků? S tím souvisí, že některé momenty autor jen naznačil, nedopověděl – co 

všechno si máme představovat pod slovy, že se netěšil přízni české vsi? Autor o tom asi ví víc, než 

napsal – byl bych rád, kdyby se u obhajoby soustředil právě na to.  

Podobně jako u BP, kterou autor odevzdal na podobné téma (vztah Aleš-Váchal), se domnívám, že 

by se z ní dal vytěžit dobrý článek, popř. edice.  

Práci P. Hataly doporučuji k obhajobě. 
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