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Posudek oponenta bakalářské práce 

 
Jméno studenta: Miroslav Kotrs 
 
Název práce: Město Vimperk a knihtisk 
 
Jméno vedoucího práce: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D. 
                               
I. Formální kritéria                                                                               ano      zčásti      ne 

1. Cíl práce je zformulován a odpovídá zadání a názvu práce. x   

2. Metody využité autorem jsou adekvátní vzhledem k cíli práce a   
    tématu. 

 x  

3. Struktura práce je logická a odpovídá zvolenému tématu.  x  

4. Závěr shrnuje dosažené poznatky a formuluje přínos k řešení   
    problému. 

 x  

5. Autor nic podstatného neopomenul (zadání, obsah, úvod,   
    pojednání, závěr, resumé v češtině a cizím jazyce) 

x   

 
II. Obsahová kritéria 

1. Práce prokazuje porozumění autora problematice. x   

2. Opírá se o relevantní prameny a literaturu. x   

3. Adekvátním způsobem s nimi pracuje.    

4. Zpracování vykazuje rysy originality a vlastního přínosu.  x  

5. Je obohacením problematiky vzhledem k interdisciplinárnímu   
    charakteru studovaného oboru (ZSV). 

 x  

 
III. Jazyková kritéria 

1. Práce je bez gramatických a stylistických chyb.  x  

2. Práce je psána kultivovaným odborným jazykem.  x  

3. Student zvládl a rozumí terminologii oboru a tématu, jímž se   
    zabývá. 

x   

4. Student pracuje správně s odkazy a citacemi, odlišuje parafráze a   
    vlastní myšlenky. 

x   

5. Práce je vybavena vhodně (ve shodě s charakterem zvoleného   
    tématu) doplňky textu (graf, tabulka, obrazové přílohy apod.) 

- - - 
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Souhrnné slovní hodnocení 
 
Regionálně historicky orientovaná bakalářská práce kolegy Miroslav Kotrse se zabývá 
hospodářským a kulturně historickým vývojem města Vimperk, a to zvláště s ohledem 
vimperskou tradici knihtisku; cílem této práce je ucelit informace o Vimperku a zjistit, jak 
vznik a vývoj tiskařských dílen ovlivnil rozvoj města (viz s. 7).  

Práce se kromě úvodu a závěru sestává ze sedmi hlavních kapitol, jež jsou řazeny dle 
chronologického kritéria. Za stěžejní lze považovat právě kapitoly věnované knihtiskaři 
Johannu Steinbrenerovi a jeho následovníkům; autor však sleduje vývoj zvoleného fenoménu 
až do současnosti. 

Domnívám se, že je třeba ocenit vhodnou volba tématu – ke kterému má zpracovatel 
blízko (skrze rodinnou historii) –, které zřejmě není na odborné úrovni podrobněji 
reflektováno. Celkově lze konstatovat, že autor zvládl zpracovat zvolé téma ve shodě se 
zadáním a že práce je zpracována smysluplně.  

Lze však též rozpoznat, že samotné vypracování tematiky doprovází určitá nejistota (či 
neurčitost/nekonsistence), což se týká jak formy, tak obsahu – to může souviset určitým 
nedostatkem teoretického nasazení (odstupu od tématu) či nedostatkem času při zpracovávání. 
Hlavní téma jakožto vztah knihtisku a rozvoje města je v práci pojmenováno jednoznačně, 
avšak tuto jednoznačnost již nenese struktura práce (zastoupená obsahem), též se zdá, jako by 
opravdové zkoumání zvoleného problému částečně ustupovalo zaznamenávání historických 
událostí a souvislostí. Určité nedostatky nese též jazyk práce občasně obsahující nepřesnosti1 
a místy se vyjadřující za hranicí odborného funkčního stylu.2 

Pro hodnocení práce považuji za klíčové, že se autorovi ve shodě se zadáním podařilo 
nastínit momenty urbanistického vývoje navazujícího na rozvoj tiskařství a též že nastínil 
význam rodu Steinbrenerů pro rozvoj města Vimperk.  

Posuzovaná práce pana Miroslava Kotrse splňuje nároky na závěrečné práce tohoto 
typu studia, proto ji doporučuji ji k obhajobě. 

. 
 

 
IV. Otázky k obhajobě 
 
1.  Čtvrtou kapitolu věnovanou Johannu Steinbrenerovi pojmenováváte Šumavský Baťa. 
Zdůvodnil byste prosím toto přirovnání. V čem spatřujete podobnost a případně též rozdílnost 
mezi J. Steinbrenerem s T. Baťou? 
 
2. Protože jste vimperský rodák a též ve Vimperku žijete, rád bych zeptal, zda a jak je ve 
městě reflektováno ukončení provozu vimperských tiskařských závodů v roce 2003. Jaké 
mělo toto uzavření provozu vliv na život lidí ve městě? 
 
Ve Slaném dne 8. 5. 2020.          Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D.  
                          
 
 
                                                 
1 Především stylistické: nejasné formulace, vyšinutí z větné vazby (viz již formulace cíle v Úvodu) 
2 Např. polovětná konstrukce v první větě úvodu, slovní hříčka s výrazem sazečka, subjektivní ladění. 


