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Královské Vinohrady se v minulém století staly symbolem moderního, reprezentativního, 

zdravého i velkoryse koncipovaného města. Není divu, že se tam rozhodla bydlet řada 

významných osobností a že dodnes vzbuzují zájem obecných, sociálních i kulturních 

historiků... i svých rodáků či obyvatel.

Práce Aleny Charamzové se zabývá časovým obdobím 1880-1922 na Královských 

Vinohradech se soustředěním na složení a růst jejich obyvatelstva, náboženské poměry,

působení jejich elit. Zabývá se otázkou, jak byl v tomto městě obsazován veřejný prostor (růst 

města včetně vybraných veřejných budov- radnice, divadlo, Národní dům, kostel). Podrobně 

je pak rozebrán stav místního školství, včetně toho, že je přiblížena činnost zdejší organizace 

Ústřední matice školské. Autorka také představila v jednotlivých medailonech reprezentativní 

místní osobnosti (starosty, ale i projektanta Antonína Turka, Karla Václava Raise, který tu 

učil, podnikatele Františka Maršnera, výrobce cukrovinek, rabína Gustava Weinera). Práce je 

doplněna nezbytným vědeckým aparátem (abstrakt, seznam literatury) i obrazovou přílohou, 

včetně jejího seznamu.

Autorka čerpá z příslušné odborné literatury, vydaných pramenů (statistické příručky, 

adresáře atd.), místního tisku i pamětí. Archivní prameny se jí pak staly zdrojem v případě 

podrobnější analýzy obecné dívčí a chlapecké školy. 

Alena Charamzová představuje ve své práci základní informace o Královských 

Vinohradech ve sledované době a může vzbudit do budoucna mnohé otázky – např. jak 

probíhaly v místní samosprávě diskuse o realizaci a financování nejdůležitějších projektů, 

s jakými problémy se právě místní samospráva musela vyrovnávat, jak řešila event. konflikty, 

jak komunikovala s dalšími pražskými městy atd. Mnohé tyto otázky sama autorka v závěru 

své práce naznačila a přihlásila se k nim jako k záměru své budoucí práce. 

Práce je napsána přehledně, kultivovaně, na dobré jazykové i stylistické úrovni, splňuje 

nároky kladené na bakalářskou práci, a proto ji doporučuji k obhajobě
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