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Autor si zvolil benešovské téma jistě z toho důvodu, že jej k místu váže emoční vazba. Zorientovanost 

v prostoru je zřejmá jak z textu, tak z velmi pěkně vypravených příloh. Proto považuji za velkou 

škodu, že se nesnažil tuto svou znalost prostředí více zasadit do obecnějšího kontextu. Rovněž 

preciznější vyjádření a ujasnění si některých základních pojmů by bylo autorovi ku prospěchu. Text 

hyzdí i chyby v interpunkci a jiné hrubky. 

Členění práce, které zvolil, do značné míry koresponduje s uchovaným archivním materiálem. Patrně 

by se dalo najít i jiné řešení. Z hlediska struktury jsou některé kapitoly členěny na menší celky, jiné ne, 

zde by bylo vhodné najít symetrické řešení.  

Z pohledu obeznámeného čtenáře vyniká Benešov v prvních dekádách 20. století oproti jiným 

okresním městům dvěma exkluzivitami, jednak blízkostí Konopiště, jednak tím, že zde bydlel právní 

zástupce Masarykovy rodiny, jičínský rodák, František Veselý. S fenoménem Konopiště se kolega Jiráň 

vyrovnal poměrně uspokojivě, Veselý a jeho rodina mu sice prostupuje celým textem, ale zásadní a 

komplexní informaci o něm v podstatě nenajdeme, a to přesto, že Brejchova rigorózní práce je 

opravdu excelentním informačním zdrojem, který i k Benešovu promlouvá zásadním způsobem.  

K bakalářské práci mám celou řadu připomínek, po zralé úvaze a v rozporu se svými zvyky je budu 

řadit tak, jak postupuje text, nikoli po věcných celcích. Mnohdy totiž nejasnosti až chyby pramení 

z neprecizního vyjádření, ev. povrchní redakce nebo povrchní orientace v dobových reáliích. Na 

straně 15 je dobová sociální situace nastíněna opravdu hodně ve zkratce, chybí i informace, komu byl 

přidělován jeden vagón mouky denně, termín Pražáci není pro odbornou studii vhodný.  Str. 16 – 

proč mezi batoháři přicházeli keťasové a lichváři? Jak tomu máme rozumět? Obecně se dá říci, že 

v politických stranách se pan Jiráň příliš neorientuje a tento deficit prochází celou prací. Zde by bylo 

třeba vysvětlit, co je myšlenou stranou státoprávní, stranou pokrokovou, kdo je realista. 

Současníkům, kteří psali svědectví, ze kterých p. Jiráň čerpá, to bylo jasné, ale moderní historik by se 

měl vyjadřovat patrně vhodněji. Co je myšleno „mírovým chodem města“ v této době? Str. 17 – 

charakteristika Leopolda Koláře by stála za podrobnější redakci. V této souvislosti mne napadá 

obecnější otázka, proč autor nepracuje s místním tiskem, tento pramen je zcela opomíjen, a přitom 

by pro dané téma byl jistě zásadním způsobem nosný.  Str. 18 – zde hovoří autor o mladočeších, 

přestože v té době již tato strana neexistovala, nepochybuji však o tom, že autor zdroje ji tak stále 

nazýval, národní socialisté se rovněž nejmenovali takto. Opravdu by stálo za to vysvětlit, proč byli 

realisté poněkud absurdně v Benešově tak silní, stačilo informaci získat od Miroslava Brejchy.  Str. 21 

– Nepřipadá mi pravděpodobné, že by se dělník a tulák oběsili kvůli státnímu převratu. Ludmile 

Kloudové bylo v době vzniku Československa 18 let, nikoli 20.   Str. 26 – pojednání o straně Františka 

Modráčka považuji za hodně nepovedené, str. 27 v roce 1919 nebyl František Veselý rozhodně 

národní socialista, je třeba to vysvětlit, o stránku později se píše, že byl realista, zásadně by bylo třeba 

vysvětlit Masarykovu vazbu k Veselému!!!, stejně jakoby bylo dobře vysvětlit poměr mezi 

„mladočechy“, „realisty“ a „národními demokraty“. Také označení strany „za židy“ by bylo potřeba 

osvětlit. Str. 30 – starostou byl František nebo Antonín Novotný? Str. 33 – co je myšlenou termínem 

„vládnoucí strana“ ? Str. 34 – opakují se údaje o židovské škole  a jejím vlivu (x Taussig- ad Brejcha), 

za interpretaci by stálo 25 židů podle sčítání, 40 hlasů pro židovskou stranu a 300 lidí židovského 

vyznání. Každopádně by mě zajímalo, jaké bylo postavení židovské menšiny v benešovské 

společnosti, o tom se ale bohužel nic moc v práci nedočteme. Str. 43 – co si mám představit pod 

zastavením stavby železnice z politických důvodů?, z hlediska chronologického je vyzdvižena událost 

z roku 1922 a teprve poté následují info o roce 1919. Str. 44 – opravdu se nemocnice i za republiky 

jmenovala takto? Konstatování o zlepšení situace v 50. letech 20. století na základě článku z roku 



1986 považuji za vhodné podrobit kritice pramene. Str. 45 – Proč byly zprávy o nemocnici zachovány 

v její knihovně? Nemusela je posílat nikam jinam? Str. 46 – Domnívám se, že autor nezaznamenal 

„obstavení velkostatků“ a nebo se Konopiště tento zákon netýkal?, str. 47 – umírat na následky 

podlomeného zdraví v koncentračním táboru patří k oblíbeným rétorickým obratům jazyka pramenů 

po druhé světové válce, stane-li se tak 18 let po skončení války, je patrně třeba přistoupit ke 

konstatování s jistým odstupem, str. 50 – opravdu byl Masaryk v Benešově 22. prosince 1918, když 

do Prahy přijel již 21.? Str. 51 – osobnost Josefa Scheinera by jistě stálo za to představit podrobněji, 

považuji za mylné tvrzení, že s ním politické strany nepočítají, byl poslancem za národní demokracii a 

dal přednost advokátní praxi a vrcholné funkci v sokole, nicméně zůstal aktivním národním 

demokratem. Str. 56 – jak je míněn pojem „noví žáci“? ono rozšíření se týkalo prodloužení povinné 

školní docházky z 6 na 8 let. Str. 60 – nejsem si vůbec jistá, že „celé Československo“ se ocitlo na 

protikatolické a antiklerikální vlně. Str. 65 – jak mám rozumět tvrzení, že převážně hospodářskému 

charakteru města odpovídal jeho průmysl? Jinde se zas mluví o tom, že město bylo zemědělské. Co 

tím autor rozumí? Str. 67 – úředníky a starostu a jejich výměny by patrně chtělo lépe precizovat.  

Celkově mám dojem, že shrnutí s porozuměním a nadhledem o proměnách společnosti v českém 

okresním městě v době přechodu od monarchie k republice poněkud chybí. Dílčí segmenty autor 

mapuje poměrně věrohodně, ale závěry, jež by hovořily o „společnosti“, příliš netvoří. 

 

I přes všechny výše uvedené výhrady považuji předkládanou práci, především k tomu, že je vytvořena 

převážně z archivního materiálu, za splňující požadavky kladené na tento typ prací, doporučuji ji 

k obhajobě, a navrhuji hodnotit jako velmi dobrou. 
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