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Studium teplofikace Plzně ve formě správy a vývoje jejího dálkového vytápění v moderní 

době, prakticky až do současnosti, je optimálním atestačním tématem pro obor veřejná správa 

a spisová služba, pedagogicky pěstovaný na katedře pomocných věd historických a 

archivního studia FF UK v Praze, neboť umožňuje vhodně skloubit historickou a správně-

ekonomickou součást odborné přípravy studenta. Text zahajuje standardní úvod s vymezením 

zkoumané problematiky, představením použitých metod, postupu práce a sledovaných cílů. 

Následují informace o struktuře díla zaměřeného na rozvoj významného segmentu místní 

energetiky jako důležité části infrastruktury metropole západních Čech – Plzně, kde je zřejmé, 

že autorka daný obor a jeho organizaci důvěrně zná ze své praxe, v níž je detailně seznámena 

s jeho písemným materiálem analogové i elektronické povahy. Pojednání o pramenech a 

literatuře ukazuje rovněž na důkladné obeznámení s archivními fondy uchovávanými ve 

Státním oblastním archivu v Plzni, na pracovišti v Klášteře u Nepomuka, Podnikovém archivu 

pivovaru Prazdroj a v Archivu města Plzně, doplněnými o tištěné prameny a periodický tisk. 

Z rozboru literatury je patrné, že vývoji teplofikace Plzně dosud nebyla věnována téměř žádná 

pozornost a práce Bc. Liškové je na tomto badatelském poli průkopnická. 

 Téma bylo logicky nezbytné zkoumat v kontextu historického vývoje plzeňské 

městské aglomerace, a to v rámci nástinu jejích dějin v moderní době, jakož i vývoje 

elektrické a tepelné energetiky v daném regionu. Teplárenství je svébytným oborem 

vybaveným řadou pro laika méně srozumitelných až nesrozumitelných pojmů. Je proto třeba 

ocenit, že s nimi diplomantka čtenáře seznámila ve vlastní subkapitole. Dále jsou podány 

stěžejní údaje právně-správní, nejprve ve vývoji legislativy a správy energetiky obecněji 

v českých zemích/Československu a poté vývoj správy tepelných zdrojů a sítí v Plzni, včetně 

jejich privatizace po společenské změně v roce 1989. Následně se výklad soustředil na 

představení organizační struktury Teplárenského závodu v Plzni před a po jeho převedení do 

soukromých rukou a na organizaci firmy po fúzi s podnikem Plzeňská teplárenská, a.s. Za 

pozitivum považuji využití komentovaných schémat jednotlivých teplárenských soustav, jež 

jsou mnohem srozumitelnější než pouhá narace vertikálně či horizontálně pojatých struktur. 

 Uvedeným nástinem text spisu vstupuje do svého jádra, tj. analýzy podoby tepelných 

zdrojů na území města Plzně s informacemi o energetickém závodu ŠKODA Plzeň, teplárny 



Měšťanského pivovaru, kotelny Západočeských papíren, výtopny pivovaru Světovar aj. až po 

stavbu plzeňského centrálního tepelného zdroje, dvě etapy jeho budování a privatizaci, dále 

vznik Plzeňské teplárenské, a.s. a její následný vývoj, včetně tepelných sítí, horkovodů a 

parovodů. Dílo Bc. Liškové završují údaje o dnes nezbytných ekologických konsekvencích 

teplárenství v Plzni a o marketingu, výrobě a prodeji energií v současné době. Adekvátní 

podobu má závěr s abstrakcí zjištěných poznatků a jejich zařazením do širšího kontextu doby 

a společnosti. Vlastní text je vybaven odpovídajícím poznámkovým aparátem a doplněn 

seznamy použitých pramenů a literatury, zkratek, jakož i instruktivními obrazovými a 

textovými přílohami. 

 Celkově je magisterská práce Bc. Liškové nepochybným přínosem pro poznání 

infrastruktury (nezbytné občanské „vybavenosti“) ve významném českém městě – Plzni – 

moderní doby.  Byla zpracována na základě primárních pramenných zdrojů, jež byly 

podrobeny adekvátní historické kritice a interpretovány. Text plně odpovídá požadavkům 

kladeným na tento typ písemných atestací na katedře pomocných věd historických a 

archivního studia FF UK v Praze a vzhledem k tomu, že je prvním obhajovaným na 

magisterském stupni studia oboru veřejná správa a spisová služba, klade pomyslnou „laťku“ 

kvality značně vysoko. Ze všech uvedených důvodů doporučuji diplomovou práci kolegyně 

Bc. Sonji Liškové k obhajobě a navrhuji ji hodnotit jako výbornou. 
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