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Posudek vedoucího na práci Lenky Malé, Spolky v

Benešově

v

době meziválečné

(1918-

1938), Praha 2008, 99s., 7 příloh.

Předložená bakalářská

meZI

světovými

práce je
době

válkami. V této

zaměřena

na spolkovou

činnost

městě

v konkrétním

náležely aktivity ve spolcích mezi oblíbené

činnosti

především středních vrstev společnosti. První Československá republika je dnes nazírána jako

období rozkvětu spolků všeho druhu. Členství ve spolcích bylo znakem prestiže a společenské
vážnosti,
životě

nehledě

k možnostem komunikace a lobování.

Evidentně

organizační

angažovaly místní elity, které tyto

struktury

nejvíce se ve spolkovém
personálně

propojovaly

s komunální samosprávou. (Organizace profesního charakteru také poskytovaly možnost
vzdělávání

dalšího

V úvodní

a kontaktů.)

části

Větší

i struktura výkladu.
rovněž kritičtější

je vcelku

vhodně představena

měla

pozornost

být

tématika

věnována

bakalářské

práce, cíle zkoumání

použitým metodám.
zařazení

hodnocení použité literatury. Také postrádám

Očekával

bych

obsahu práce.

Vstupní - první část kompletu textu se zabývá vývojem spolků v Čechách s akcentem na
meziválečné

období, rozebírá právní ukotvení

oblasti, dále

nastiňuje dějiny města

spolků

a kompetenci správních institucí v této

Benešova do roku 1938 se

zaměřením

sociální vývoj lokality, její politický vývoj, školství, kulturní a
Uchazečka

na ekonomický a

společenský

život apod.

zde prokázala schopnost práce s odbornou literaturou. Subkapitoly o minulosti

Benešova by však bylo žádoucí ještě propracovat s důrazem na vnitřní konzistenci.
Vlastním jádrem textu je
spolků,

které ve vhodné

"feministickou",

"biogramy"

sondě

hospodářskou

logický, u ostatních
spolků

spolků

jsou

část

druhá s analýzou organizace a

reprezentují sféru

hasičskou.

a

Ve

však kol. L. Malá

opřeny

tělovýchovnou,

sféře tělovýchovy
měla

více

(Těžko

ovšem akceptovat jejich "nadregionální"
zobecnění

odpovídajícím poznámkovým aparátem,
přílohami.

vzdělávací,

výběr

svoji volbu. Jednotlivé

o solidní pramenný výzkum, sepsány jsou se smyslem pro

sympatické úsilí o jistou míru

zajímavými

kulturní,

vybraných

a požární ochrany je

odůvodnit

detail a se snahou postihnout jejich strukturu i aktivity v rámci
regionu.

činnosti pěti

města,

záběr.)

příp.

U

s

přesahy

závěru

do

oceňuji

zkoumané problematiky. Práce je vybavena
seznamem použitých

pramenů,

literatury i

Celkově bakalářská práce kol. Lenky Malé splňuje požadavky kladené na takový typ

textu na katedře pomocných věd historických a archivního studia FF UK v Praze, je určitým
přínosem k dané tématice, a proto ji doporučuji k obhajobě.

V Praze, dne 25.8.2008
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Doc. PhDr. Jiří Šouša,CSc.

