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Celkové hodnocení (slovně) 

 

Petr Hatala si zvolil ke zpracování své diplomové práce životopisnou fresku rozhodně 

zajímavé postavy dějin českého školství a sportu Josefa Aleše – Lyžce. Z hlediska pramenů je práce 

založena především na studiu Alšovy pozůstalosti deponované v LA PNP. Struktura práce propojující 

chronologický životopis s tematickými sondami, soustředěnými více na klíčové momenty Alšovy 

kariéry a osobnosti se zdají být dobrou volbou, ve výsledku však bohužel vedla k relativně častým 

opakováním již řečeného. Bylo by vhodné překročit u takto koncipované práce k šířeji uchopeným 

tematickým celkům, k většímu přesahu (např. dějiny sportu, dějiny školství, dějiny turistiky 

Krkonoše, Tatry). Životopisná freska by se tak stala předsálím k chápání hlubších fenoménů. V tomto 

případě by se ale nutně musela rozšířit defendentova pramenná základna. Téma by se stalo 

náročnějším. Jistý problém totiž lze spatřovat v tom, že autor již část studovaného materiálu využil ve 

své bakalářské práci zaměřené na korespondenci mezi Alešem Lyžcem a jeho synem Josefem 

Váchalem. V čem je předkládaná diplomová práce k poznání Aleše-Lyžce nová?  

Rozhodně zajímavá osobnost českého učitele se tak v této podobě definitivního životopisu 

ještě nedočkala. Práci však k obhajobě doporučuji. 
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