Posudek na bakalářskou práci Sonji Liškové „Správní vývoj obce Černice v období první
Československé republiky a v počáteční fázi okupace“, Praha 2016, 109s. a 15 s. obrazových
příloh
Bakalářský písemný počin kol. Sonji Liškové je věnován obci Černice dislokované
v bezprostřední blízkosti města Plzně. Autorka se ve svém výzkumu ponořila do oblasti
historické vlastivědy s širším přesahem do dějin správy. Její mikrohistorická studie je po
profesní stránce tématem novým a navíc svědčí o zaujetí lokalitou, v níž žije a jejíž tvářnost
má tedy sama možnost ovlivňovat. Při zkoumání projevila nevšední zájem a pracovní
nasazení. Připomenout je také třeba, že není studentkou profilově historického oboru a musela
proto navíc ke svým standardním povinnostem zvládnout historické postupy a metody.
Badatelské zaujetí a patriotický entuziasmus S. Liškové považuji za nezbytné ocenit a
vyzdvihnout.
Předloženou práci „klasicky“ zahajuje vymezení tématu, cíle studia, postup zkoumání,
metody a struktura textu. Dále přichází pojednání o pramenech a literatuře, ze kterého je
patrné, že autorka vychází především z archivních či narativních zdrojů. V rámcových
souvislostech země i regionu se opřela o stávající literaturu, jež je podána objektivně a
s pochopením jednotlivých titulů pro vlastní inspiraci a kontexty. Na úvod navazuje vstup do
sledované problematiky ve formě nástinu dějin lokality Černice od nejstarších zmínek o vsi až
do závěru první fáze okupace zbytku českých zemí nacistickým Německem. Logicky by bylo
možné žádat poněkud hlubší ponoření do historie obce, pro splnění zadání bakalářského úkolu
to však nebylo nezbytně nutné a orientace autorky ve vývojových trendech Černic je
nepopiratelná.
Další segment bakalářského textu se zabývá závažnou problematikou teritoriální
samosprávy v Čechách, a to v jejím základním (nejnižším) článku, tj. samosprávou obecní. Po
počátečním připomenutí některých dat z jejího vývoje na zemské úrovni Čech, kde by se
logicky mohlo napsat mnohem více, ale nepovažoval bych to za plně funkční, se S. Lišková
zaměřila na obecní samosprávu v Černicích. Ta je podána v obeznalém přehledu
s chronologickým záběrem od šedesátých let 19. století do vzniku samostatného
Československa, přes její demokratizaci v časech první Československé republiky až po závěr
první etapy okupace. Kromě vývoje struktur černické obecní samosprávy a jejich „zalidnění“
je adekvátní pozornost koncentrována na činnost starostů, obecního zastupitelstva a speciálně
pak na obecní finance a chudinskou péči.
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Následující partie představuje v poměrně pestré paletě Černice v jejich demografickém
vývoji, na nějž nepochybně působila blízkosti města Plzně, dále modernizaci jejich
infrastruktury, profesní a sociální složení obyvatel, stavební vývoj a bydlení. Stranou
výzkumu nezůstaly ani zdejší náboženský život, škola, její učitelé a žáci, včetně
mimoškolních osvětových a kulturních aktivit, zdejší družstevnictví, jež zastupovala
Kampelička, tj. místní úvěrní družstvo a Družstvo pro rozvod elektrické energie. Poslední část
spisu je věnována spolčování a spolkové činnosti v Černicích, jejich obecní knihovně a
působení zdejší osvětové a letopisecké komise. Vlastní závěr je souhrnem zjištěných
poznatků, které střízlivě zasazuje do dobového kontextu regionu, země i státu.
Text je vybaven adekvátním poznámkovým aparátem, seznamem pramenů a literatury,
zkratek, jakož i tabulek uvedených „in medias res“ a doprovázen patnácti obrazovými
přílohami.
Celkově je bakalářská práce kol. Sonji Liškové postavena na důkladné heuristice, v níž
dominují primární archivní zdroje, které podrobila solidní historické kritice a střízlivě a se
znalostí věci interpretovala. Dílo je nepochybným přínosem pro poznání dějin obce Černice
moderní doby i pro jejich ukotvení v okolí významného spádového centra – Plzně. Vzhledem
ke skutečnosti, že plně odpovídá nárokům kladeným na tento typ atestace na Katedře
pomocných věd historických a archivního studia Filozofické fakulty Univerzity Karlovy,
doporučuji předložený písemný počin k obhajobě a navrhuji známku výborně.

V Praze, dne 16. ledna 2017
Doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc.
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