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Bakalářská práce vypracovaná panem Michalem Roubíkem "vývoj městské 

zástavby a městské infrastruktury v Benešově v letech 1871-1914" se zabývá 

problematikou přeměny poklidného střediska mikroregionu - Benešova u Prahy -

v moderní lokální centrum s významným zemědělským zázemím a výborným 

komunikačním napojením. Práce je logicky strukturovaná. Tvoří ji vyjma úvodu a 

závěru pět různě strukturovaných kapitol: vývoj Benešova do roku 1871, celkový 

vývoj města ve sledovaném období, železniční vývoj, stavební vývoj a městská 

infrastruktura. Základ práce představuje tedy vývoj městského celku s řadou přesahů 

do oblasti hospodářské, sociální a technické. 

Práce je založena především na studiu nepublikovaných a publikovaných 

archivních materiálů (fondy SOkA Benešov) a studiu dobové a současné odborné 

literatury. Je přínosem pro vývoj regionu. Práce je výsledkem autorova poctivého 

archivního studia. 

Práce obsahuje řadu pečlivě vybraných a kvalitně reprodukovaných 

černobílých i barevných příloh uvedených na konci práce, které velmi plasticky 

dokumentují změny, ke kterým došlo v intravilánu i extravilánu města Benešova. 

Ocenění zaslouží autorova snaha o doplnění dosud známých (a 

publikovaných) regionálních prací o stavebním rozvoji města právě studiem dalších 

nepublikovaných archivních materiálů a zpracování dosud opomíjené problematiky 

městské infrastruktury (kanalizace, městské ulice, osvětlení, vodovod) téměř výlučně 

na základě archivních pramenů. 

Téma by bylo případně možné během dalšího studia obohatit o konfrontaci 

s hospodářským a sociálním vývojem jiného podobného regionální centra v Čechách 

a o zhodnocení obecných tendencí ve vývoji města právě na příkladu Benešova. 

Město Benešov se muselo vypořádat na jedné straně s blízkým a komunikačně 

dostupným velkoměstem a současně neztratit své místo v regionu. Ukázalo se, že i 

přes svou polohu město do první světové války výrazně změnilo svoji městskou 

úroveň, kvalitu služeb, bydlení atd. 



Kromě drobných formulačních poklesků ("bych je nějakým způsobem", s. 1; 

"vyšly vniveč", s. 11) je práce psána srozumitelným a spisovným jazykem. 

Práce je přínosem k regionálním dějinám měst, regionálním hospodářským (a 

sociálním) dějinám. 

Práce splňuje požadavky obsahové i formální, kladené na bakalářskou práci a 

plně ji doporučuji k obhajobě. 

Navrhuji výborně. 
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