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Josef Faktor, Místo a působení spolku Národní jednoty pošumavské ve spolkovém životě pí-

seckých měšťanů od jeho vzniku roku 1848 do konce I. světové války, Praha 2004, 59 s. + 

2 přílohy.

Jedním z vděčných témat diplomových či bakalářských prací je mapování spolkového života 

v určité lokalitě v nejširším slova smyslu, eventuelně se stává předmětem zájmu studia 

činnost jednoho konkrétního spolku. Nejinak tomu bylo i v tomto případě, kdy si Josef

Faktor zvolil za téma své bakalářské práce činnost spolku Národní jednoty pošumavské ve 

vztahu k Písku a k životu zdejších měšťanů. Výběr tématu lze z mnoha hledisek považovat 

za velmi šťastný – především vzhledem k zaměření spolku a jeho činnosti v době upevňo-

vání a posilování národního uvědomění zvláště v oblasti s převahou německého etnika.

Práce je rozčleněna do sedmi hlavních kapitol, včetně oddílu pojednávajícím o dostupných 

pramenech a literatuře k danému tématu. V další části práce autor stručně přiblížil podobu 

města Písku na sklonku 19. a počátku 20. století, jeho správní strukturu, hospodářskou si-

tuaci, připojeny jsou i základní demografické údaje týkající se vývoje počtu obyvatel v 

druhé polovině 19. století. V rámci této podkapitoly by bylo bezesporu užitečné připojit

alespoň několik upřesňujících údajů týkajících se národnostní struktury zdejších obyvatel. 

Jádro práce spočívá v následujících kapitolách 4–7. Líčení působení vlastní Národní jedno-

ty pošumavské předchází velmi užitečný ilustrativní přehled spolků činných na území měs-

ta ve sledovaném období, doplněný základní charakteristikou jejich činnosti. Vznik a čin-

nost Národní jednoty pošumavské dává autor v následujícím textu zcela oprávněně do sou-

vislosti s rozvojem národního hnutí, přibližuje důvody vedoucí ke vzniku spolků typu Ná-

rodní jednoty.  Závěr páté kapitoly pojednávající o programu a cílech činnosti spolku vy-

chází ze spolkových stanov z roku 1884. Následující šestá kapitola je věnována organizač-

ní a správní struktuře spolku, okruhu jeho působnosti a členské základně na straně jedné, 

na druhé straně jeho finančnímu hospodaření. V závěrečné části pak autor seznamuje 

s kulturními a společenskými aktivitami spolku a rámcově i s jeho aktivitami 

v pohraničních oblastech. V této souvislosti se nabízí otázka týkající se porovnání činnosti 

spolku v jednotlivých patronátních okruzích příslušných místních odborů Národní jednoty 

pošumavské a jejího zevrubnějšího zhodnocení. Rovněž poněkud hlubší vhled na činnost 

spolku po vzniku Československé republiky by byl přínosem.



Závěr: autor prokázal schopnost práce s archivními prameny, dobrou orientaci v literatuře, 

rovněž z hlediska stylistického i jazykového je práce´na dobré úrovni. Práci proto doporu-

čuji k obhajobě.
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