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 Studovat a posléze psát dějiny určitého regionu nebývá jednoduché, protože jedním ze 

základních předpokladů je dobrá znalost obecného dějinného vývoje daného období. Mnohdy 

také musí autor zaznamenávat a analyzovat specifika, která se nejednou vymykají z onoho 

obecného rámce a vytvářejí poněkud odlišný obraz regionu v porovnání s celostátní dějinnou 

podobou.  

V. Bělka spojený přímo pupeční šňůrou i dalším životem s Rakovníkem, resp. Rakov-

nickem, se rozhodl věnovat jeho dějinám svou bakalářskou práci. Již záhy poznal, že daný 

úkol nebude snadný. Jak napsal hned v úvodu, „dosud chybí práce, která by zájemcům přiblí-

žila celkový život ve třicátých letech 20. století v Rakovníku“ (s. 9). A právě snaha zachytit a 

vytvořit mnohovrstevnatý i barvitý záznam dějinných faktů se stala alfou i omegou jeho baka-

lářské práce. Aby si vytvořil základní představu, prostudoval archivní fondy, dobový regio-

nální tisk a také příslušnou historiografickou literaturu. Důkladnější pohled na výchozí heuris-

tickou základnu naznačuje, jak velké úsilí vynaložil na její tvorbu.  Především využíval mate-

riály deponované ve Státním okresním archivu v Rakovníku – Archiv města Rakovníka a fond 

Okresního úřadu v Rakovníku, ale také dobový regionální tisk, zejména týdeníky Rakovnické 

noviny a Nové proudy, případně Naše snahy, Rakovnický obzor, Rakovnický kraj a Rakov-

nické listy. V tomto ohledu je třeba pozitivně ocenit autorův přístup a šíři použitých materiálů. 

Celkově práci rozčlenil V. Bělka do šesti základních kapitol, které jsou ještě vnitřně 

rozdělené na další podkapitolky. V úvodní z nich stručně shrnul vývoj města až do oněch 30. 

let minulého století. V následujících částech (Správa města; Městští strážníci, četnictvo a ar-

máda; Spolky; Podniky a větší firmy v Rakovníku, chmelařství; Sociální péče, nezaměstna-

nost, školství, kultura, zdravotnictví, církve a nadace) se autor pokusil postihnout takřka veš-

keré formy a aktivity života obyvatel města. Proto také, jak napsal v úvodu, nechtěl „popsat 

pouze politické dějiny města…aby mi zbylo dostatek místa na ostatní, často opomíjené aspek-

ty života ve městě“. Zřejmě ovšem v tomto směru, jak koneckonců dokazuje samotná bakalář-

ská práce, přecenil své možnosti a výsledkem je nerovnoměrně, nestejně hodnotně vypovída-

jící text. Zatímco v prvních částech, zejména v kapitole o správě města se mu podařilo shrnout 

relevantní fakta, neopomíjí „hybatele dějin“: konkrétní politiky – starosty, podnikatele, před-

stavitele politických stran (někdy jejich charakteristiku doplňují stručné medailónky v po-

známce, ovšem u nich chybí odkaz na zdroj životopisných informací), v převážné většině dal-

ších částí již následuje jenom odosobněný, statický výčet např. spolků, nadací apod. Právě ve 



zmíněné kapitole jsou zajímavé pasáže o uprchlících ze zabraných částí Sudet na Rakovnicko 

i přímo do Rakovníka. Některá uváděná fakta ovšem přímo vyzývají k bližšímu vysvětlení a 

následné interpretaci. Jaké byly příčiny toho, že v roce 1938 hospodaření města skončilo na 

rozdíl od předchozích let přebytkem, proč se hlásilo v roce 1932 k Církvi československé 

60% obyvatel města, proč převládala ve městě levicová politická orientace, jaké důvody vedly 

k vzestupu komunistů ve volbách ve 30. letech? Našly by se další, byť možná podružnější ale 

přesto důležité otázky, např. existoval snad příbuzenský vztah mezi továrníkem Jaroslavem 

Vltavským a okresním hejtmanem Rudolfem Vltavským, byli vskutku velitel a 50% mužstva  

dělostřeleckého pluku 301, přesunutého z Jaroměře do Rakovníka, německé národnosti (s. 40), 

proč a z jakých důvodů existovala rivalita mezi továrnami Otta a Schicht (s. 64), nenaznačuje 

něco  již politická příslušnost Fr. Otty? 

Pravděpodobně bedlivější korektury práce a více času na práci s textem by zabránily 

některým gramatickým a stylistickým nedostatkům, přestože je zřejmé, že V. Bělka nemá 

dostatek zkušeností s tvorbou obdobných textů. Některé formulace by se asi neobjevily, např. 

„Nad kiny dohlížela biografická komise vedená starostou města“ (s. 88), chyba v názvu čes-

koslovensko-francouzské společnosti, kde má být Alliance Française (s. 56), našly by se ještě 

i jiné. Pokud by snad autor chtěl se svou bakalářskou prací ještě dále pracovat, a možná by to 

vzhledem k adekvátní shromážděné heuristice stálo za to, dozajista by tyto nedostatky odstra-

nil a text zkvalitnil. 

Závěr: Přes zmíněné poznámky a výhrady naplnil Václav Bělka v textu Rakovník ve 30. le-

tech 20. století požadavky kladené na bakalářské práce, a proto je možné, aby ji mohl obhajo-

vat v rámci dokončení svého studia. 

 

                                                                                                              

V Praze dne 22. srpna 2014                                                       PhDr. Jan Gebhart, DSc. 

 

 

 

 

 

 

 

 


