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Michal Roubík se ve své bakalářské práci rozhodl věnovat tématu, které zatím nebylo 
víceméně zpracováváno; jedinou komplexnější práci vydala ředitelka benešovského okresního 
archivu PhDr. Eva Procházková (Benešov, Praha-Litomyšl 2005), i když ani ona pro téma 
městské infrastruktury neměla dostatek prostoru. Nesnadnost zadaného úkolu tedy spočívala 
především v rozsáhlé práci s archivními prameny. 

Časové vymezení práce lety 1871 (přivedení železnice do Benešova) a 1914 (začátek 
první světové války) reflektuje obrovský rozvoj města jak po stavební stránce (teprve v 70. 
letech 19. století se intravilán města začal výrazně modifikovat a zvětšovat), tak po stránce 
infrastruktury. Není opomenut ani význam blízkosti sídla následníka trůnu Františka 
Ferdinanda ďEste, zámku Konopiště. 

Práce je vnitřně rozčleněna do tří částí, samozřejmostí jsou veškeré formální 
náležitosti (obsah, úvod, závěr, resumé v češtině a angličtině, seznam pramenů a literatury). 
První část, tvořící úvod do problematiky, je zpracována na základě již zmiňované knihy E. 
Procházkové. Dějiny města a stavební vývoj jsou stručně a přehledně dovedeny na práh 70. 
let 19. století. Protože se práce zabývá především změnami a bouřlivým rozvojem města v 
poslední čtvrtině 19. století, je tato část nezbytná - a nutno na tomto místě poznamenat, že 
obsahuje všechny podstatné informace pro pochopení tehdejšího stavu města. 

Druhá část, zabývající se stavebním vývojem města ve sledovaném období, je již 
zpracována především na základě archivního výzkumu autora, který systematicky popisuje 
změny jak v uspořádání města (tedy výstavbu nových ulic), tak se věnuje významnějším 
stavbám a jejich stavitelům. Stavební vývoj je popsaný dostatečně podrobně a konkrétně, 
nikoliv však nepřehledně. Autor vychází z rozmanitého okruhu pramenů: úředních 

z provenience městského úřadu v Benešově, narrativních (kroniky městská a soukromá) i 
mapových (III. vojenské mapování). 

Poslední a nejpřínosnější část popisuje vývoj jednotlivých zařízení městské 

infrastruktury v časovém sledu jejich definitivní podoby (kanalizace, osvětlení, vodovod, 
elektrifikace). Ačkoliv je tento oddíl zpracován takřka výhradně na základě archivních 
pramenů, prokázal autor schopnost systematicky tyto prameny zhodnotit a na relativně malém 
prostoru popsat základní fakta, aniž by text ztrácel na přehlednosti. 

Velké množství příloh (rozdělených podle hlavních kapitol) dokresluje projednávanou 
problematiku a rozhodně není samoúčelné. Pochvalu si zaslouží i připojení tabulky 
s historickými a současnými názvy benešovských ulic. 

Práce je napsána velmi kultivovaným stylem s m1l11mem překlepů respektive 
pravopisných chyb. Autor prokázal schopnost přesně formulovat myšlenky a i struktura textu 
je na vysoké úrovni. Text není zatížen velkým množstvím poznámek. 

Výraznější připomínku mám pouze k některým formálním náležitostem, především 
k poznámkovému aparátu odkazujícímu na archivní materiál. Pominu-li drobnost, jíž je samo 
označení Státního okresního archivu Benešov (okresní archiv není samostatnou institucí, ale 



součástí Státního oblastního archivu v Praze), pak je problematické především označení fondů 
zkratkami AM a OÚ. Přikláněl bych se spíše k označování s místem působnosti dotyčných 
úřadů (tedy AM Benešov, OÚ Benešov), jakkoliv je toto z tématu práce explicitní. I citace 
konkrétního spisu nebo písemnosti by měla být více konkrétní (autor ve většině případů 
odkazuje pouze na karton), tedy s odkazem na inventární číslo, signaturu, případně číslo 
jednací. Označení "složka" by mělo být nahrazeno spíše přesnějším označením "signatura" 
(viz s. 9, poznámka 3a 4, s. 13, poznámka 14). Konkretizovat zdroj obrázku by bylo třeba i 
v přílohách (například vložením dalšího listu se seznamem příloh a jejich zdrojů). Stejně tak 
v případě odkazů na Pinkasův rukopis, uložený v benešovské pobočce Muzea Podblanicka, 
bych doporučoval odkaz na svazek a stránku. 

Seznam vydaných pramenů obsahuje články, které bych doporučoval zařadit spíše do 
seznamu literatury. Disproporce v délce seznamu pramenů a literatury dokazuje, že autor 
musel vycházet téměř výhradně z archivního materiálu, neboť relevantní literatury je velmi 
málo. 

Posuzovaná práce je jako celek kompaktní, její struktura je promyšlená a 
srozumitelnost textu svědčí o poctivém a důsledném výzkumu. Autor prokázal velmi 
přesvědčivě schopnost pracovat s prameny a vytvořit jejich syntézu, a proto i přes vyse 
zmiňované výhrady k formální stránce poznámkového aparátu doporučuji práci k přijetí a 
navrhuji její hodnocení stupněm výborně. 

V Benešově 2.2.2009. 
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