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Pavel Jahn si pro Svou bakalářskou práci vybral námět, který vŽdy měl a také vždy bude mít

pro historickou vědu velký význam - osobní a profesní Životopis významné osobnosti.

Kromě zpřehlednění života Karla Slavoje Amerlinga jde autorovi také o to'' ,, aktualizovat

povědomí o Karlu S. Amerlingovi.'. ve vztahu kdnešku a ke klatovskému regionu'.. a také

zodpovězení otázlql, zda je tato..' osobnost v tomto městě v dnešní době znómá". Z hlediska

výběru tématu i formulace cílů považuji záměr BP za vhodný a smysluplný.

Z hlediska obsahového představuje práce Pavla Jahna celek rozhodně solidní. odpovídá
očekávané koncepci obvykle vylžívané pro tento typ praci, tedy ,,život a dílo". Tu autor

naplňuje věcně' logicky a přehledně. Soudím' že jedním z důvodů takto působivého textu je

důsledná a,pečlivá příprava z hlediska informačních zdrojů (literatura a prameny) a dalším

pak jejich smysluplné vyuŽití při tvorbě autorského textu. Velmi pozitivně hodnotím také

aktualizaci celého tématu prostřednictvím empirického výzkumu. Dotazníkové šetření

v prostředí klatovské veřejnosti i v prostředÍ gymnéaia a jejich komparace je zqímavým a

působivým nápadem, kromě toho chci upozornit na hodnotnou kvantitativní i kvalitativní

přípravu, provedení i prezentaci výzkumu. Škoda jen, že vzorek respondentů není rozsáhlejší

(převyšuj ící alespoň počet 1 5 0), a tudíž reprezentativněj ší.

Z hlediska formálního obsahuje práce všechny poŽadované náležitosti. Poznámkový aparát

je v souladu s doporučovanou normou a představuje soubor zcela dostačující pro zamýšlené

cíle předkládané BP, které autor charaktertzuje ve vyčerpávajícím úvodu - Seznam literatury a

pramenů je chvályhodný. Autor také využívá řadu vhodných a účelných příloh, a to včetně

grafického hodnocení empirického výzkumu. Grafická úroveň celé práce je velmi dobrá.

Autorský styl Pavla Jahna je poněkud strohý a jednoduchý, což ovšem není nijak proti

zásadám odborného stylu.

otázka autorovi: Ve svém výzkumu, který mě zaaja|, docházíte k ne zce|a

optimistickým závěrů. Měl byste nějaký zajímavý návrh na vhodnou popularuaci
Amerlingovy osobnosti v současných Klatovech?

Bakalářskou práci Pavla Jahna považuji Za vhodné zakončení vysokoškolského

bakalářského studia a doporučuji k obhajobě s hodnocením výborným.

V Plzni 27 . 8.2019 PaedDr. Helena Východská
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