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Vedoucí diplomové práce 

Cílem diplomové práce bylo rozkrýt veřejný, samosprávný a hospodářský vývoj menšího 

města v Čechách v letech 1880 - 1914, respektive analyzovat proměny mocenských vztahů na 

úrovni obecní samosprávy do jisté míry v konkurenci s blízkými městy Hradec Králové a 

Kolín. 

Pramenná základna práce byla použita standardně pro takovou analýzu, tedy především 

protokoly obecního zastupitelstva doplněné především studiem místního tisku. 

Metoda zpracování: hlavně prosopografická na základě zpětné rekonstrukce z nekrologů a 

blahopřání k životním jubileím. Dále byla využitá také metoda sociální stratifikace na základě 

rozkrytí obecních voleb, respektive úzké voličské základny jako systému vzniku lokálních 

elit. Volby byly pojaty také jako rituální záležitost se všemi výhodami a nešvary, které také 

odhalují skutečnou politickou vyspělost české společnosti v menším městě. 

Vše bylo doplněno základními demografickými a politickými údaji. Obrovskou výpovědní 

hodnotu vykazují tabulkové přílohy s přehledy zvolených obecních zastupitelů, s volebními 

statistikami a se jmény pardubických starostů. 

Tuto disertační práci považuji za velice přínosnou z těchto důvodů: 

v maximální míře využito relevantních archivních pramenů a nakládání s nimi při 

samotné textaci je velice uvážlivé a účelné, za velice přínosné považuji analýzu 

mocenských vztahů na radnici a odhalování vzniku politických proudů; 

diplomant stanovil základní chronologii a trendy správního, hospodářského a 

spolkového vývoje Pardubic; 

diplomant používal jasně definovaný pojmový aparát; 

autor nezamlčuje politické a osobní (a někdy i konfesní) konflikty mezi jednotlivými 

vrstvami pardubické komunity a hledá pro ně dobově věrohodná vysvětlení; 

získané poznatky dovede zevšeobecnit a zařadit je do kontextu českých dějin a hlavně 

také do dobového právního rámce volebního zákonodárství; 

za vynikající považuji rozbor politické kultury v kapitole Osoba čestná a role tisku 

v politickém boji o radnici; 

jde po mém soudu o prvý fundovaný výklad vývoje obecní samosprávy v Pardubicích 

v daném období. 



Diplomovou práci Ondřeje Táborského vřele doporučuji k obhajobě, protože se vyznačuje: 

1. jasným zadáním, 

2. čitelnou koncepcí, 

3. velmi nápaditou prací s prameny, 

4. průhledným a ústrojným vnitřním členěním, 

5. jasně formulovanými a ověřitelnými závěry, které nesmírně obohacují výzkum o 

proměnách městské komunální či samosprávné politiky v Čechách, 

6. výbornou stylistikou a 

7. nakonec nelze pominout ani přínos doplňujících tabulkových a fotografických příloh. Nelze 

však pominout ten fakt, že nad tím vším se vznáší velmi optimistický liberálně pojatý duch 

moderny a obnovené víry v to, že občané ve svobodné - byť i sociálně a mentálně nerovné -

společnosti si sami dovedou efektivně řídit "věci veřejné", a že touto osvědčenou institucí na 

komunální úrovni, která dovede většinové zájmy usměrňovat a korigovat, je stará dobrá obec. 

V Praze dne 15. září 2008 
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