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Celkové hodnocení (slovně) 

 

Práce Lukáše Buriana soustředěná na otázku historické toponymie je příspěvkem nejen k regionálním 

dějinám města Mělníka v 19. a 20. století, ale svým celkovým zpracováním a metodický ukotvením se 

vlastně stává případovou studií k celým českým dějinám. Autor svůj výzkum staví na, zdá se, 

vyčerpávající archivní rešerši, přičemž využil především prameny SOkA Mělník, ale také regionální 

tisk a staré mapy. Struktura práce je logická a vyvážená. Práce se dělí na dvě základní části, přičemž 

první je chronologická. Lukáš Burian v ní sleduje na základě politického vývoje proměňování 

označení ulic v souvislosti s urbanistickým rozvojem města, ale především také s průsaky 

politiky do volby honorifikačních pojmenování. V druhé části pak předložil přehledné a 

promyšlené kvantifikační přehledy.  

O preciznosti s jakou své téma zpracoval, svědčí tabulka názvů ulic (1. příloha). V tištěné verzi 

se její přehlednost ztrácí, je pouze ilustrativní, ale ve skutečnosti zde vytvořil zásadní databázi 

pro svou pozdější analýzu. Burian se v tématu, které není nijak snadné, výborně zorientoval, 

ukázal nadhled a již i jistou metodologickou a formulační vyzrálost. Jako příklad tomuto 

konstatování lze uvést závěr, kde na své téma aplikuje koncept míst paměti Pierra Nory. Přes 

svou stručnost se dle mého jedná o bakalářskou práci nadstandardně kvalitní. Svědčí o tom i 

výborné umístění L. Buriana na CSVK 2017/2018. Práci samozřejmě doporučuji k obhajobě. 

Navrhuji ji na fakultní agon a současně by bylo vhodné promyslet její publikaci. V regionálním 

měřítku – jako slovníková příručka – si jistě najde svého čtenáře.  
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