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           Posudek školitele 

Lubomír Kubí ček, Hořice: veřejný život ve městě mezi léty 1860 – 1868. UK FF, Ústav 

hospodářských a sociálních dějin 2011, bakalářská práce  (BP), 86 s. textu + přílohy (s. 

87 – 94). 

Téma společenské  modernizace v 19. století patří mezi ta, jež studenty 

historie přitahují.  Často tomu tak bývá v  případě, když tuto problematiku 

mohou spojit  s nějakým regionem či lokalitou,  odkud pocházejí a zároveň 

k nim mají  citový vztah, což je případ i pana Kubíčka. K tomuto účelu si vybral 

Hořice, menší město ležící severozápadně od Hradce Králové.  Soustřeďuje se 

přitom na poměrně krátké období, v němž si našel několik výkladových  těžišť, 

která situoval do let 1860 – 1865,  r. 1866 a do let 1867 – 1868. Místní 

historické události přitom zasazuje do širších souvislostí  ve snaze poukázat  

alespoň na některé  specifičnosti. Z nich si přiměňme alespoň požár z r. 1846, 

jenž byl příčinou stavební modernizace města, v níž zdivo začalo nahrazovat 

dřevo. Dále to byla strategická poloha města, kterým i v době míru často 

procházely či zde nocovaly vojenské jednotky, neboť leželo v kraji, kde se 

nacházela celá řada rakouských vojenských pevností.   

K tomu připomeňme, že Sadová, v jejímž okolí došlo k rozhodujícímu  

střetnutí v prusko- rakouské válce r. 1866, se nachází zhruba na polovině cesty 

mezi  Hradcem Králové a  Hořicemi – městem  s českojazyčným obyvatelstvem, 

v němž žila vlivná židovská menšina podnikající mj. v textilním průmyslu a 

podílející se na místní samosprávě. Vzájemné vztahy p. Kubíček charakterizuje 

jako víceméně bezkonfliktní.  Z dalších specifik  města ještě připomíná  silnou 

kamenickou a později i kamenosochařskou tradici opírající se  o skutečnost, že  

se v jeho okolí  nacházely vydatné zdroje kvalitního pískovce.  Z dalších 

modernizačních činitelů připomeňme, že Hořice se původně staly sídlem jak 

politického, tak  i soudního okresu, což  jim přineslo řadu výhod.  Železnice tam 

byla zavedena ovšem až r. 1882. 
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Autor  potvrzuje, že na rozvoj občanské společnosti  měla i zde  zásadní 

vliv obecní a okresní samospráva i volby do zemského sněmu, jež společně  

přispívaly ke utváření  různých veřejných zájmů. Z národního hlediska to pak 

bylo sdružování ve spolcích, z nichž autor přikládá velký význam pěveckému 

spolku Ratibor (1862, s. 31 - 34).  Škoda, že se při této příležitosti nepokusil  o 

postižení významu veřejného sborového zpěvu v národotvorném procesu, neboť 

mobilizační, bojovná,  vizionářská  či „krasoumná“ hesla,  pod nimiž probíhala  

ustanovací slavnost,  k tomu přímo  vybízejí. Těžištěm Kubíčkova výkladu je 

průběh války r. 1866, kdy  se z Hořic stal  jeden z největších lazaretů v kraji. Po 

ní zde navíc  propukla nebezpečná epidemie cholery (s. 49 – 59 a 72 ann.). 

Celkově se však zdá, že město, jež nebylo boji přímo zasaženo,  se z válečné 

katastrofy zotavovalo za pomoci rakouského státu rychleji, než se dalo původně 

očekávat.  I proto se mohli jeho obyvatelé  čile a zároveň i sebevědomě zapojit 

do tehdejších táborů lidu i jiných národních akcí (s. 69 a 74 ann.).  

Zásadní vliv na koncepci této BP měla skutečnost, že ji autor  opřel o  

sdílné kronikářské prameny, z nichž měl problém vybrat to nejdůležitější (83 

an.). Větší vyváženosti svého textu by jistě dosáhl i tím, kdyby využil dobový 

tisk. Výrazněji by se měl  zabývat také koncepčními otázkami, což by mu  

usnadnilo práci s historickými prameny.  Vyvarovat by se měl i některých 

formulačních nedopatření.1  Jeho text považuji za dobrý základ k dalšímu  

rozpracování, proto jej rád doporučuji k obhajobě.  

 

   

 

Praha 23. 8.  2011                                     Prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc.  

                                                 
1 Nepřímé volby skrze volitele se  do zem. sněmu  konaly jen v kurii venkovských obcí (s. 20); v nápisu části 
3.6.  nemá být okresní úřad, nýbrž zastupitelstvo (s. 35); formulace, že ženy mohly navštěvovat čítárnu 
prostřednictvím svých mužů,  je poněkud úsměvná (s. 70);  pokud jsou větným podnětem osoby, pak ve vedlejší 
větě musí být které  a ne „kteří“ (opakovaně na s. 78).  


