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Cílem práce, pro kterou se rozhodla Tereza Bartáková, bylo zpracovat souvislou historii novopackého 

pivovaru zasazeného do dějin regionálního pivovarnického průmyslu. Významným zdrojem informací 

se přímo nabízel archivní soubor pivovaru uložený ve Státním oblastním archivu v Zámrsku a vybrané 

tituly z dostupné literatury, které studentka pro svou práci využila.  

Předložená práce Terezy Bartákové má logickou strukturu členěnou do pěti hlavních kapitol, z nichž 

první tři jsou v chronologickém řazení, dvě zbývající tematicky doplňují historický vývoj pivovaru. 

V závěru je práce doplněna seznamem pramenů a literatury a obrazovými přílohami. 

Po obsahové stránce se studentce podařilo přes veškerá úskalí bránící širšímu studiu cíl práce naplnit 

a zpracovala zajímavou a čtivou historii podniku, který existuje dodnes a právem se stal předmětem 

jejího zájmu. Prameny se snažila využít maximálně, vyrovnala se i s paleografickou stránkou svého 

bádání, složitější situace nastala při možnostech, ale i schopnostech studentky využít dostupnou 

literaturu. Intepretace odborné i populární literatury narážela po celou dobu vzniku práce na 

stylistickou bariéru, a tak na řadě míst se text dostává do významově posunuté roviny. Přitom zde 

nelze hovořit o vlastním názoru studentky, nýbrž o „překroucení“ historických skutečností. Přestože 

obecně historická část práce není jejím hlavním cílem, nelze některé nesrovnalosti přehlédnout a 

ovlivňují negativně celkové vnímání jinak zdařilého díla. 

Pravopis je na rozdíl od stylistiky na výrazně lepší úrovni a spolu se slušnou prací s archiváliemi ji 

posouvá mezi solidní výstupy bakalářského studia. 

Po technické stránce je práce odpovídající, autorka si poradila s rozsáhlým textem i obrazovými 

přílohami, jistou rezervu však vykazuje způsob citace, který je výrazem dosavadní autorčiny 

nezkušenosti. 

Celkově je možné práci hodnotit jako zdařilou, pochvalu si zaslouží za práci s prameny, rozpaky budí 

na několika místech historické pasáže, naopak přínosná je v průzkumu i zveřejnění nových 

skutečností, byť nepříznivé okolnosti zabánily plánovanému širšímu záběru v oblasti oral history. 

Předložená práce splňuje požadavky na výsledek bakalářského studia v příslušném oboru. 

S ohledem na výše uvedené a s přihlédnutím k soustavné a cílevědomé práci studentky při zpracování 

tématu bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení stupněm B. 
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