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Cíl práce 

Cíl práce vystihl zcela přesně sám diplomant trefnými slovy: „Tato diplomová práce se zabývá 

vznikem a vývojem samosprávy v malém středočeském městě Nové Benátky v době panování 

Františka Josefa I. Těžištěm výzkumu je fungování městské samosprávy na pozadí procesu 

modernizace společnosti (např. demokratizace). Práce chce postihnout každodenní i mimořádné 

problémy, kterým samospráva čelila a jak se je snažila řešit. S tím souvisí analýza hospodaření města 

a správa obecního majetku, kterou samospráva vykonávala.“ Je to přesně formulovaný záměr a 

dopředu konstatuji, že byl v úplnosti splněn. Každodennost právě vznikající městské samosprávy není 

sice meanstreemové téma v naší historiografii, přesto je velmi vděčné a užitečné, neboť lze na něm 

lze zcela konkrétně demonstrovat vznik občanské společnosti. 

Charakter práce 

Práce má charakter klasické případové studie, která hledá svůj faktografický základ v archivních 

materiálech. Ty byly nalezeny v mladoboleslavském okresním archivu, kde se nacházejí i dokumenty 

k počátkům liberální samosprávy v Nových Benátkách. Doplněny byly novinovými zprávami a 

pamětmi. V nich byla nalezena témata k benátské samosprávné každodennosti (městský rozpočet, 

prodej obecního majetku), k benátským samosprávným osobnostem (starostů), k benátským 

samosprávným úspěchům (stavba mostu či školy) a také k velkým prohrám (například odmítnutí 

přímého železničního spojení). Významným tématem byl také vztah mezi novou městskou 

samosprávou a místní velkostatkářskou rodinou, jejíž zámecké sídlo tvořilo a dodnes tvoří dominantu 

města. 

Metoda zpracování 

vyplynula z charakteru historického materiálu, takže může být definována jako analýza každodenních 

záležitostí místní samosprávy. Práci zdobí široký dobový kontext a někdy i srovnání s podobnými 

městskými samosprávami. Diplomant neopominul zdůraznit místní specifika především v podobě 

spolků a jejich personální propojení se samosprávou. Výsledkem je pak především zjištění, jak nová 

samospráva ovlivnila vývoj města a jak soupeřila či spolupracovala se státní správou. 

Závěr  

Tuto diplomovou práci doporučuji k obhajobě pro její odborné kvality, ke které přispěla vhodná 

vnitřní tematická strukturace a i solidní jazyková kultura. 

 

V Praze, 1. 9. 2021 
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