
Ladislav Futtera, Kontakty s Lužickými Srby na Mladoboleslavsku v letech 1918-1938, 

Bakalářská práce FF UK, Praha 2013, 122 str.+přílohy 

 

Předkládaná bakalářská práce představuje sama o sobě bezesporu mimořádný badatelský 

výkon. Ladislav Futtera si zvolil zajímavé téma, které v sobě zahrnuje mnoho otázek 

vztahových, Navíc jej zasadil do regionálních dějin, resp. metodou sondy přiblížil podstatu 

náplně i vůdčí osobnosti propagující konkrétně na Mladoboleslavsku v době první republiky 

chytlavou problematiku, kterou družba a péče o Lužické Srby alespoň teoreticky 

představovala. Ve své práci vycházel jednak z literatury o lužickosrbské problematice, ale 

především z dobového tisku a archivních materiálů.  

Ladislav Futtera neponechal nic náhodě a všestranně se na své téma připravil, dokáže proto 

dobře zasadit problematiku hned do několika kontextů, správně si všímá i obecnějších 

problémů. Na příkladu Mladé Boleslavi dokáže fakticky doložit, že populární zájem o 

Lužické Srby povětšinou nevycházel z důkladné znalosti problematiky, ale byl spíše 

instrumentem „širšího vlastenectví“, ať už v podobě slovanské vzájemnosti, a nebo českého 

menšinové (hraničářské) problematiky. Pokud se týká personálního zajištění a struktury 

institucí, dochází k závěru, že tuto aktivitu u většiny činovníků i členů musíme zařadit mezi 

ostatní „vlastenecké“ aktivity, jednalo se o činnost, jež se u městské inteligence a středního 

stavu předpokládala a slušela, byla demonstrací obecnějších postojů. Právě v oblasti analýzy 

členstva, a především pak aktivního jádra, odvedl Ladislav Futtera patrně největší kus práce.  

Předkládaná bakalářská práce je značně rozsáhlá, a velmi promyšleně, podrobně a pečlivě 

zpracována. Jistě by se ale našla řada zdrojů a námětů, pokud by chtěl autor v dané tématice 

pokračovat. Jen namátkou mne napadá možnost podívat se do osobních pozůstalostí např. 

Jana Kaprase, Josefa Páty či Antonína Hajna (Archiv Národního muzea), do materiálů 

v Státním oblastním archivu Praha, do policejních materiálů, na reflexi některých akcí 

v celostním tisku, za pozornost by jistě stála i interakce se spřátelenými institucemi – pokud 

nějaké kontakty mezi místními odbory byly – ať už se jedná o Matici školskou, Národní 

jednotu severočeskou, či sokol, ale také ukotvení a vztah činovníků k politickým stranám a 

vedení města Mladá Boleslav. Bezesporu by se daly najít i některé další metodologické 

inspirace (např. Matěj Spurný).  

Parametry kladené na bakalářskou práci text Ladislava Futtery, navíc vybavený celou řadou 

pěkných příloh, nepochybně splňuje, v mnohém překračuje, proto jej navrhuji k obhajobě a 

navrhuji hodnocení práce stupněm výborný. 
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