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Oponentský posudek

Bohumír Bernášek sepsal práci o městě, k němuž má blízký vztah a to je na jeho díle znát. 

Nerozhodl se psát příspěvek ke „klasickým“ dějinám města, i když si pochopitelně kladl ve 

své diplomní práci základní otázku, co vše se v Písku ve druhé polovině 19. století změnilo, 

jak se město proměňovalo. Zajímalo ale jej především to, proč se Písek dostal do obecného 

povědomí právě svými konkrétními symboly (zlatonosná Otava, kamenný most, vorařství, 

město v lesích a s tím související turistika, ale také písecká Putimská brána a Písek vnímaný 

na jedné straně jako město škol a tím i studentů, na straně druhé pak jako město penzistů atd.).

Úvodní pasáže své diplomní práce opírá autor o teoretické uchopení problému, 

využívá tu jak teoretické koncepty (Maurice Halbwachs, Pierre Nora, Jana Assmann), tak 

čerpá i ze sociologických a psychologických východisek, tak o moderní českou literaturu, 

věnující se dějinám měst v moderní době (jak z ostravského, tak z brněnského centra). Autor 

tedy rekapituluje současný zahraniční výzkum, ale analyzuje i kořeny těchto bádání (Lothar 

Gall, Hannes Stekl a Peter Urbanitsch či Jürgen Kocka). Kromě toho, že si autor v rozsáhlém 

úvodu práce vymezuje svá teoretická východiska, tak také vykládá pojmy, které jsou pro jeho 

další výklad stěžejní (zejména identita, kolektivní a individuální paměť, protiklad paměti a 

historie). 

Bohumír Bernášek využívá jako pramen jak dobové slovníky (pro Riegrův slovník 

naučný psal heslo Písek Karel Ninger, pro Ottův slovník naučný pak August Sedláček), tak 

dějiny města a městské průvodce, ale také paměti píseckých obyvatel (Karel Tomáš Mlejnek, 

Marie Axamitová, Vojtěch Vlastimil Janota, Tomáš Šobr a další). Významné osobnosti (F. R. 

Bezděka, J. Malner, Karel Ninger, August Sedláček) pak přiblížil i samostatnými portréty

(Karlu Matouškovi, autoru stručného hesla o Písku v Masarykově slovníku naučném už tak 

velkou pozornost nevěnoval); doplnil je i na základě pamětí dalších píseckých osobností, resp. 

žáků jednotlivých profesorů.  V těchto částech své práce z nich citoval rozsáhlé pasáže 

z dobových dokumentů či původních tisků. Zejména Augustu Sedláčkovi věnoval B. 

Bernášek důkladnou pozornost, vždyť to byl on, kdo sepsal trojdílné Dějiny města, kdo 



(zadarmo) během devíti let uspořádal písecký archiv a kdo zůstal dodnes významnou 

osobností české historiografie.

Symbolem města Písku ale nebyly jen jednotlivé osobnosti, ale také hmotné památky a 

prameny. Jim a jejich historii se autor důkladně věnoval (dům Občanské záložny, Kodlův 

dům, hotel Dvořáček, Okresní dům), popsal také výzdobu města, na níž se podílel mj. 

Mikoláš Aleš. Autor se věnoval i těm hmotným památkám, které ve sledované době 

nevznikaly, ale naopak byly likvidovány, tedy městským hradbám a také tomu, jak byly od 

místních patriotů bráněny. Existují k těmto událostem také úřední záznamy z jednání 

městských úřadů – diskuse o využití městského prostoru, o bourání hradeb? Lze odpovídat 

na položené otázky také na základě píseckých kronik? Zachoval se tento typ materiálu? 

Samostatnou pozornost pak věnoval tomu, jaké atributy měla písecká místa paměti a 

jaké atributy lze přisoudit tomu, co je označeno jako „místní identita“, tedy konkrétně 

okolnostem, za nichž vznikal Palackého pomník a pomník bojovníkům u Melegnana a 

Solferina. Na příkladu těchto dvou pomníků mohl Bohumír Bernášek dokumentovat umělé 

konstruování paměti a střet dvou různých identit (státní a národní), ale na druhé straně také 

schopnost zdejších úředníků případné rozpory neutralizovat.

V samostatné kapitole práce (Atributy místní identity, místa paměti) pak Bohumír 

Bernášek analyzuje, jaký význam měla řeka Otava, městské lesy a také písecké školství jako 

symboly města. Písek – město bez průmyslu – bylo na školství existenčně závislé, přitahovalo 

významné osobnosti jako profesory a školství vnímalo i jako reprezentativní složku (výstavba 

školní budovy, její výzdoba).  

Práce je vlastně rozlomena do dvou částí, do teoretické a té konkrétní, která se zabývá 

píseckou realitou (jako případovou studií). Autor důkladným teoretickým rozborem jasně 

vymezil svá stanoviska a přístupy, nebylo ale snadné tyto teoretické koncepty vždy následně 

uplatnit na konkrétní materiál – pokud by autor uvažoval o publikování, pak by užší provázání 

obou částí výsledku práce tam, kde by to bylo účelné, určitě prospělo. Z redakčního hlediska

upozorňuji na to, že odkazy na poznámky se píší až po interpunkci, že je při opakovaných 

citacích možno používat zkrácenou citaci, že není správně (s. 48) uveden název České 

akademie věd a umění. U periodik v seznamu pramenů je třeba uvést, z jakého období byly 

studovány. 



Bohumír Bernášek napsal příspěvek k dějinám města Písku, poučen o mnoha 

zahraničních i českých moderních konceptech dějin města výtečně, navíc je třeba u jeho práce 

ocenit i vhodně zvolený, kvalitně reprodukovaný a dobře umístěný výběr vyobrazení.

Diplomová práce Bohumíra Bernáška splňuje všechny nároky kladené na tento typ 

práce, a proto ji ráda doporučuji k obhajobě a hodnotím ji jako výbornou. 

V Praze 10. září 2012

Doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc. 




