
Abstrakt 

Cílem práce je analyzovat kancelářskou reformu, která byla realizována v prvních 

dvou desetiletích 20. století v prostředí rakousko-uherské monarchie. Protože její počátky jsou 

spjaty s Okresním hejtmanstvím v Oberhollabrunnu (dnes v Hollabrunnu) ležícího v Dolních 

Rakousích, je běžně označována jako tzv. oberhollabrunnský systém, případně jako 

dolnorakouský systém, nebo také jako tzv. Kielmanseggova reforma. V roce 1905 se její 

užívání rozšířilo na všechna okresní hejtmanství v Dolních Rakousích a také byla zavedena 

u jednoho z hejtmanství v Haliči, v Přímoří a na Moravě. Na základě prakticky vyzkoušené 

normy byla hledána cesta, jak zlepšit úřadování také u zemských úřadů (místodržitelství). 

Proto např. pražský úřad druhé instance státní správy přistoupil na vlastní formu řešení. Podle 

svého autora nese tato varianta (odvozená od původní oberhollabrunnské normy) označení 

Raprrichův systém.  

Úvodní část předložené práce je věnována rozboru literatury týkající se novověké 

diplomatiky v kontextu kancelářských reforem. Zvláštní kapitolu tvoří pojednání o metodách 

novověké diplomatiky a jejich využití k výzkumu kancelářské reformy jako takové.  

Třetí kapitola zachycuje proměnu správy na úrovni okresních hejtmanství v Čechách 

a v Dolních Rakousích od roku 1868 do roku 1918. Cílem bylo upozornit na možné příčiny, 

proč byl dolnorakouský systém úřadování reflektován v Čechách jen u některých úřadů. Ve 

čtvrté kapitole jsou představeny příčiny krize úřadování na počátku 20. století a analyzována 

forma řešení vycházející od vídeňského ministerstva vnitra. První exkurz má připomenout na 

základě studia archiválií Okresního hejtmanství v Oberhollabrunnu proměnu písemností, které 

měly být využité při zjednodušení úřadování. V pátá kapitole se pozornost přesouvá do Prahy, 

resp. do Čech, kde bylo sledováno naplňování úkolů vyžádaných ze strany vídeňského 

ministerstva vnitra a kde byl také hledán vlastní způsob řešení krize.  

Šestá kapitola je zaměřena na analýzu oberhollabrunnského systému z pohledu 

novověké diplomatiky. Z analýzy normy byl vypracován přehled nejzásadnějších termínů, 

které byly posléze porovnány s normou vytvořenou Franzem Rapprichem v Praze a reformní 

komisí ve Vídni. Zjednodušení úřední činnosti měly napomoci některé prostředky, jakými 

byly psací stroje či zavedené zkratky umožňující rychlejší záznam informací. V souvislosti 

s usnadněním činnosti byly hledány cesty v odstranění některých typů úředních pomůcek, 

jakými byly např. úřední knihy. Právě z šetření z počátku 20. století vychází rozbor typů 

úředních knih užívaných u okresních hejtmanství ve sledovaném období.  



Druhý exkurz přibližuje proměnu vybraných okruhů úřední činnosti u humpoleckého 

okresního hejtmanství v letech 1910 až 1918. Právě písemnosti nově ustanoveného 

hejtmanství v Humpolci byly využity k vypracování případové studie sledující personální 

obsazení úřadu, ale i také spory řešené na hejtmanství. Stranou pozornosti nezůstaly ani 

„stopy“ po užívané dolnorakouské normě v písemné produkci analyzované správní instituce.   
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