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Luboš Kubíček se rozhodl věnovat se ve své bakalářské práci historii města, k němuž má 
osobní vztah. Vytěžil regionální literaturu, místní kroniky a paměti. 
 
V úvodní pasáži rekapituloval na základě literatury dějiny města a poté v dalších pasážích 
základní politické události doby, včetně reakce na rakousko-uherské vyrovnání. Jádro práce 
tvoří analýza veřejného života v letech 1860-1868, tedy léta, kdy se v místě odehrál velký 
válečný konflikt evropského významu (1866) a který měl pro místo těžké důsledky, a během 
nichž se výrazným způsobem emancipovala i místní česká veřejnost (spolky, samospráva, 
slavnost položení základního kamene k Národnímu divadlu, tábory lidu). Vybral tedy vhodně 
léta, které znamenal důležité mezníky i pro Hořice (v roce 1868 přestaly být sídlem okresního 
úřadu). 
      Kubíček věnuje pozornost místním volbám, jejich průběhu, výsledkům i rozvržení 
kompetencí. Tady by se jistě dalšímu studiu samosprávy otevíral velký prostor (hospodaření, 
veřejné zakázky atd.) Neúspěchem tehdy ještě skončilo jednání o stavbě železnice. 
Připomenuta je i existence čtenářské jednoty, nejsou bohužel zachovány seznamy členské 
základny, ale neexistuje ani soupis knih? Autor připomněl i některé kriminální příběhy, které 
otřásly místním veřejným míněním. Neodrazily se např. v kramářských písních? Zmiňuje, že 
požáry město ničily a že tam ještě nebyli organizovaní hasiči. Kdy vznikli? Autor popsal i 
průběh slavností a výzdoby města, působení místních spolků (Sokol, Ratibor).  
       Důležité a přínosné je, že na základě kronikářských záznamů popisuje nejen průběh 
válečných událostí, ale hlavně reakci civilního obyvatelstva na válku ve válečných dnech a 
následujících týdnech, útěk žen a dětí, hledání úkrytů a posléze soužití obyvatel s pruskými 
vojáky. Připomíná i případy okrádání padlých a dobíjení raněných civilisty, důsledky 
epidemie cholery a organizace pohřbů jako prevence před dalšími epidemiemi. Vytěžil 
z kronik i informace, jak se v době válečných a těsně poválečných událostí vybírala a 
vyměřovala daň. Reflektuje i to, jak vláda kompenzovala válečné škody, jak probíhala 
návštěva císaře v Hořicích. Kubíček doplnil i „perličku“, že právě za pruského obsazení byly 
Hořice poprvé vyfotografovány (a obrázek je součástí přílohy). 
         Kubíček tedy ve své bakalářské práci přispěl k detailnějšímu poznání historie Hořic ve 
sledovaném období, ale upozornil díky výzkumu kronik i na strategie účastníků táborů lidu 
koncem sledovaného období, a v tom vidím, stejně jako autor, možnost dalšího hlubšího 
výzkumu.   
            Z formulačního hlediska by bylo jistě šťastnější volit ve vědecké práci na některých 
místech jiné formulace (např. „strašlivá“ bitva u Hradce Králové je pojem, který autor jistě 
převzal z některého z dobových svědectví, co má autor na mysli, když mluví o „státních“ 
časopisech?, formulace „protože samotné válečné tažení není cílem této práce“, „padlé 
vojáky, kteří se ještě nemohli pohřbít“ by bylo jistě možné přeformulovat), dlouholetá 
redakční zkušenost mi nedovoluje ani pomlčet o gramatických chybách a nedostatcích 
v interpunkci. Bude-li autor uvažovat o publikaci části práce v některém z regionálních 
periodik, jistě tyto chyby odstraní.   

Autor vhodně doplnil svou práci i o obrazovou přílohu, nechybí seznam pramenů a 
literatury, i když její řazení neodpovídá běžnému úzu v historických pracích. I když je 
pochopitelné, že se autor práce soustředil na regionální literaturu, v některých otázkách ovšem 
měl přihlédnout k vědeckým pracím širšího záběru, které se jeho zkoumané tematiky dotýkají, 
resp. ji metodologicky ukotvují, posunují. Konkrétně mám na mysli např. práci Milana 



Hlavačky o samosprávě, Karla Šimy o charakteru a průběhu národních slavností na příkladu 
položení základního kamene k Národnímu divadlu publikovanou v Českém časopise 
historickém, či Otto Urbana o průběhu oficiálních císařských návštěv.  

Pro radost pana Luboše Kubíčka, který tak upřímně ocenil kvality 19. století, doplňuji 
jeden dobový soud o Hořicích z pera Josefa Němce, manžela Boženy Němcové, který 
v červenci 1865 pobízel svou dceru Doru, aby usilovala o místo v Hořicích: „Mé mínění je, 
aby si na každy způsob o to místo v Hořicích žádala, kdyby si ho dostala, pro[to] tam nemusíš 
zůstat, a jen tak dlouho, pokud by se něco jiného nenahodilo. V Hořicích není takového 
šosáctva jako v jiných městách a jsou bohaty žide, lepší, nežli obyčejně bývají. Myslím, že by 
se ti tam dost dobře vedlo.“ Jindy se zase (v dopise synu Karlovi z 27. dubna 1869) 
s potěšením rozepsal, že se v Hořicích zúčastnil povoleného tábora: „Byl jsem tam také a měl 
jsem z těch hochů radost, dobře se drželi, všechno se odbylo v nejlepším pořádku.“  Hořic a 
jejich veřejného života si tedy všímali a oceňovali jej i rodáci z Nového Bydžova... 
 
Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě.  
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