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Celkové hodnocení (slovně) 

 

 

     Ondřej Dvořáček si vybral téma z dějin města, z něhož pochází a jehož reálie důkladně zná 

z autopsie. Při zkoumání vzniku občanské vybavenosti Mělníka se zaměřil na školské, 

zdravotnické a kulturní instituce a zejména na jejich budovy. Svůj výzkum zaměřil na dobu 

zhruba od roku 1860, kdy oficiálně vznikla na žádost obce mělnická všeobecná nemocnice, 

ale v odůvodněných případech si všímá i předchozího vývoje. S tímto časovým vymezením 

práce lze rámcově souhlasit, neboť právě státoprávní reformy 60. let 19. století, byly 

důležitým impulzem k následnému společenskému rozvoji, který se odrazil i ve sféře 

občanské vybavenosti. Svůj výzkum Dvořáček uzavírá v závěrečné fázi meziválečné 

republiky, kdy byl vybudován Masarykův kulturní dům, částečně nahrazující dávný, zřejmě 

přehnaně ambiciózní záměr zřídit v Mělníku velkou divadelní budovu. Symbolickým 

mezníkem je pak dokončení učňovské pokračovací školy, k němuž došlo v roce 1939, krátce 

po zániku republiky.   

 

     Text je založen na archivním výzkumu (Archiv města Mělník uložený v SOkA Mělník, 

Archiv Odboru výstavby a rozvoje MÚ Mělník) a na excerpci literatury. Z formálního 

hlediska lze vytknout vypadnutí paginace na závěrečných stránkách práce. Závěr práce tvoří 

přehledná ilustrační příloha. 

 

     Podstatná část textu je věnována školám a školním budovám (měšťanská a obecná škola, 

reálné gymnázium, vinařská a ovocnářská škola ….). Jejich cílevědomé postupné budování 

zahájené v 70. letech 19. století dokládá obrovský pokrok, jehož česká společnost dosáhla 

v posledních desetiletích monarchie.  Do republikánského období vstupoval tak Mělník již 

jako město vybavené většinou potřebných veřejných budov. Předložená práce splnila 

vytyčený cíl a umožňuje případnou budoucí komparaci s vývojem v jiných městech. Nabízí se 

například srovnání s konkurenčním regionálním centrem Mladou Boleslaví či s nejbližším 

německým kulturně-hospodářským střediskem Českou Lípou.  

 

        

Práce Ondřeje Dvořáčka splňuje požadavky na bakalářskou práci a rád ji doporučuji 

k obhajobě. 
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