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Hana Marková si pro svou absolventskou práci vybrala odborně historické téma s regionální

tématikou. BP již svým nánvem navozuje přesvědčení, že autorka má zájem pokračovat ve

studiích učitelství, což je příjemné zjištění. Téma je v tomto ohledu lybráno vhodně a

účelně, a to jednak z hlediska záměru prokázat odborné kompetence autorky a jednak z

hlediska snahy přispět k prezentaci regionálních dějin školství v poněkud pozapomenuté

lokalitě'

Z hlediska obsahového představuje práce Hany Markové logický' systematický a zétroveřt

detailní celek. od úvodníih kapitol autorka naplňuje svůj hlavní cíl (viz str. 3) ,,zpřehlednit
vyvoj školství ve Starém Sedlišti pro potřeby místních učitelů a zójemců o tuto část historie".

Fakiografii, kterou autorka vhodně vybírá a interpretuje' čerpá především z místních kronik a

dalších dostupných pramenů, jež autorka nachází především v SoKa Tachov' V této

souvislosti se velmi aóue vyrovnává s německy psanými zžanamy, které se v regionu česko-

německého pohraničí dají do roku 1945 předpokládat. Pro kvalitu práce zanepodstatný

nepovažuji ani fakt, že autorka je absolventkou starosedlišťské školy, a místní poměry tak

*íz. pósoudit i z hlediska jistého ,,pamětníka". Předložená BP je koncipována

chronológicky' avšak s tematickými odbočkami vzhledem k obsahu kronikářských zápisů.

Práce je ucelená a přehledná. Dokládá schopnost Hany Markové pracovat s písemnými

p.u*.oy a velmi dobře interpretovat a hodnotit zapsané historické skutečnosti.

Ž obsahového hlediska zce|a splňuje moje představy o kvalitní přípravě historika na

úrovni bakalářského studia.

Z hlediska formálního obsahuje práce všechny požadované náleŽitosti. Poznámkový aparát

je použit správně a v míře dostatečné. Použitá literatura a prameny tvoří pro toto téma

orpot o;irrc ieptezentativní soubor. Uvedený fotografický materiáI a také ostatní přílohy jsou

zďařilé, hodnótné, zve|ké části-původní. Autorský styl Hany Markové je poměrně strohý' i

když na druhé straně chvályhodně věcný. Jazykové prostředky dokazují dobrou průpravu, což

dokládá skutečnost' Že autorka se vyvarovala gtamatických chyb.

Stejně jako z obsahového, tak také z formálního hlediska hodnotím práci velice kladně.

otázka autorce: obec Staré SeďIiště je v povědomí zejména znalců pravěku svým osídlením

od ctob přecl naším letopočtem, avšuk v současnosti je přece jen trochu pozapomenutým

sídlem. nrůžrt, oďhadniut, jaký poměr mlaclých litlí (absolventů místní školy) v obci zůstdvá

a kolik odchtÍzí ďo větších či vzďdlenějších sídel?

Bakalářská práce Hany Markové je velmi zďaŤI|ým završením vysokoškolského studia'

proto ji doporučuji k obhajobě s návrhem na hodnocení výborné.
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