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Celkové hodnocení (slovně) 

 

Bakalářskou práci Lukáše Buriana o historickém vývoji názvů ulic a prostranství na Mělníku považuji 

za velice povedenou. Autor si zvolil nejen dosud neprobádané téma z dějin města Mělníka, ale též 

neobvyklý metodologický přístup. Podařilo se mu mimo jiné zmapovat, jak se „velké dějiny“ ve 

dvacátém století promítaly do pojmenování ulic a dokázat tak, že i poměrně „obyčejný“ předmět jako 

tabulka s názvem ulice může představovat důležitý historický pramen. 

 

Na práci Lukáše Buriana oceňuji především precizní heuristickou práci, a to ve fondech Státního 

okresního archivu Mělník, v místním dobovém tisku a také v dobových mapách. Výsledek autorovy 

pečlivé práce představuje tabulka (Příloha 1), v níž přehledně zaznamenal měnící se názvy 

jednotlivých mělnických ulic v různých historických obdobích od 19. století po konec století 

dvacátého. Přiznám se, že jsem dosud v žádné studentské kvalifikační práci neviděl tolik heuristické 

práce na tak malé ploše. Autor však nezůstal pouze u strohého zaznamenání jednotlivých názvů, ale 

vyhledal k nim též archivní dokumenty, které nejen vysvětlují okolnosti přejmenovávání veřejných 

prostranství, ale zároveň je zasazují do celkového historického kontextu. Ve druhé části práce se pak 

Lukáš Burian pokusil získané informace analyzovat po tématické linii a v neposlední řadě též 

konfrontovat s metodologickými závěry francouzského historika Pierra Nory, dnes již klasika 

výzkumu „míst paměti“. Výsledkem je plastický obraz dějin Mělníka ve dvacátém století 

prostřednictvím donedávna poněkud opomíjeného pramene, tedy tabulky s názvem veřejného 

prostranství. Nic na tom nemění ani fakt, že s autorovým závěrem, že mezi bronzovou pamětní deskou 

a tabulkou s názvem ulice není rozdílu, bych si dovolil polemizovat – podle mého názoru se jedná o 

dva různé typy nástrojů vzpomínkové kultury či vzpomínkové politiky. Zatímco název ulice je vždy 

pouze jeden, pamětních desek se na jednom místě může nalézat více a mohou tak připomínanou 

historickou událost nahlížet z různých úhlů pohledů. Za připomínku stojí též další přílohy práce – při 

čtení různých (ale zároveň velice podobných) dokumentů, kterými vedení města oznamuje změnu 

názvů veřejných ulic po tak rozdílných osobnostech jako jsou Woodrow Wilson, Reinhard Heydrich či 

Josif Vissarionovič Stalin, až mrazí v zádech při představě, že je možná psali titíž lidé. 

   

Práce je psána velice čtivým jazykem a překlepy či chyby, které se v ní objevují, nepřekročují míru 

obvyklou v kvalifikačních pracích. Jedinou mojí výtkou je v některých případech používání dobového 

vyjadřovacího stylu, převzatého z pramenů. Stranu národní jednoty tak autor nazývá „Národní 

jednotou“ (s. 21), předsedu Městského národního výboru v roce 1951 zase „soudruhem předsedou“   

(s. 31). V citaci dokumentu na str. 27 zase není zřejmé, zda chybné označení jména místopředsedy 

vlády („Kotwald“) se nachází v originálním znění dokumentu.     

   

Práci zcela doporučuji k obhajobě a doufám, že bude publikována. 
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