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Posudek oponenta bakalářské práce 

 

 Bakalářská práce Hany Koubkové je věnována jedné ze zajímavých osobností 

českobudějovického intelektuálního světa na přelomu 19. a 20. století – Reinholdu Huyerovi. 

Rodilý Němec Reinhold Huyer v Budějovicích působil jako středoškolský profesor, městský 

archivář a rovněž jako aktivní regionální historik. Lze říci, že jeho veřejná a kulturní činnost 

byla obdivuhodná.  

 Autorka se pokusila vytvořit celistvý portrét historika a archiváře od časů jeho mládí a 

studií, rodinných poměrů, až po sám závěr života strávený na Dobré Vodě u Nových Hradů. 

Důležitým životním mezníkem je Huyerův příchod do Českých Budějovic v roce 1884. Ze 

spisu se dovídáme množství údajů a informací o jeho činnosti středoškolského profesora, 

městského archiváře i člena německých spolků. V závěrečné kapitole autorka rozebírá a 

hodnotí Huyerovo dílo.  

 Zvláštní pozornost zasluhují četné a velmi pěkně provedené přílohy, které vhodně 

doplňují text díla. Vedle obrazových příloh je cenná zejména Bibliografie prací Reinholda 

Huyera vztahující se k jižním Čechám. 

 Bakalářská práce je založena na studiu archivních pramenů ve Státním okresním 

archivu v Českých Budějovicích (zejména osobní fond Reinholda Huyera). Dále autorka 

prostudovala německý dobový tisk a využila i řadu vydaných pramenů. Poměrně obsáhlý 

soupis literatury odpovídá tématu.  

 Z hlediska odborné historikovy práce nelze autorce nic závažnějšího vytknout. Soupis 

pramenů, literatury a zejména rozsáhlý a přesně provedený poznámkový aparát svědčí o velmi 

dobré erudici. Stylistická a gramatická stránka spisu je bezchybná. 

 Bakalářská práce představuje cenný vědecký příspěvek k jihočeským kulturním 

dějinám, především k dějinám samotných Českých Budějovic. Je zpracována s osobitým 

zaujetím a velmi seriózně. Například obdivuhodné je dohledávání informací na internetových 

zdrojích. Zdá se, že autorka bude v badatelské práci na tomto tématu pokračovat. Má všechny 

předpoklady pro to, aby rozšířila a prohloubila poznání dějin naší jihočeské metropole – 

Českých Budějovic. 

 Bakalářskou práci Hany Koubkové hodnotím známkou výborně.  

 

                                                                                            

V Českých Budějovicích, 12. srpna 2013             


