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Posudek oponenta práce 
 

K formální stránce spisu mám dv� kritické p�ipomínky. Jinak velmi pe�livá autorka 
zapomn�la na obsah. Úvaha o pramenech, literatu�e, metodách a dosavadních výsledcích 
výzkumu se obvykle uvádí v úvodu celé práce. 

  
Bakalá�ská práce zachycuje vývoj samosprávy m�sta Týna nad Vltavou ve druhé 

polovin� 19.  a na po�átku 20. století (1850-1918). Autorka lí�í po�átky její �innosti, 
konstituování samosprávných orgán� a jejich správní pravomoci. Studie je založena na 
výzkumu archivních pramen� ve Státním okresním archivu v �eských Bud�jovicích (Archiv, 
resp. fond m�sta Týna nad Vltavou). Použitá literatura vcelku odpovídá tématu. Lze doplnit 
ješt� obsáhlé dílo Josefa Saka�e, D�jiny m�sta Týna nad Vltavou I-IV, kde se autor dotýká ve 
stru�ném p�ehledu také d�jin m�sta v 19. století. V sou�asné dob� �adu prací z d�jin Týna nad 
Vltavou publikovala Martina Sudová (= také Martina Krausová a Martina Janoušková?). 

 
Autorka prokázala solidní znalost v�decké metody historikovy práce, o �emž sv�d�í 

poznámkový aparát, soupis pramen� a literatury, stejn� jako pe�liv� provedené tabulky a 
p�ílohy. Lze �íci, že údaje a fakta vyt�žené z pramen� vt�lila ve smysluplný celek, který 
podává jasnou p�edstavu o vývoji samosprávy v Týn� nad Vltavou v letech 1850-1918. 
Málokdy se také setkáme s prací, kde nejsou gramatické ani jiné „technické“ chyby. To 
sv�d�í o zodpov�dném p�ístupu k tématu a všestranné spolehlivosti autorky – badatelky. 
V budoucí diplomové práci slibuje dílo rozší�it a prohloubit a p�edevším organizaci a 
samosprávu m�sta za�lenit do proudu spole�enského a kulturního vývoje. Má p�edpoklady 
k tomu, aby se jí to poda�ilo a stanovený cíl splnila. 

 
Záv�re�né p�ílohy mne vedou k jednomu skromnému dotazu. V �ervenci a srpnu roku 

1914 a v �íjnu a listopadu roku 1918: zastupitelstvo m�sta zasedalo, jednalo, p�ípadn� o �em? 
 
Bakalá�skou práci Pavly Janošové hodnotím známkou výborn�. 
 
 
 
 
 

�eské Bud�jovice 20. 8. 2009 
 
 
        

        


