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Práce Jana Jiráně je mikroanalytickou sondou do dějin českého maloměsta v přelomovém 

období 1918–1921. Ve svém výzkumu se autor opřel o poctivou a poměrně rozsáhlou heuristiku 

(především SOA Praha – SOkA Benešov, ANM (poz. F. Veselého, AÚTGM (poz. T. G. 

Masaryka, archívy církevních institucí i soukromý archiv). Autor také využil značného počtu 

regionálních dobových periodik. Podařilo se mu shromáždit většinu relevantní literatury, 

především k dějinám zkoumaného regionu. Ve své hlavní výzkumné otázce, kterou si autor 

položil, se ptá po tom, jakým způsobem se „obecné problémy“ tehdejší doby „projevily“ na 

malém městě. Výsledky výzkumu podle autora vypovídají spíše o tom, že s několika málo 

výjimkami (Konopiště) rezonovaly „velké dějiny“ v „malém městě“ spíše sporadicky, než by 

se možná dalo s ohledem na blízkost centra předpokládat. V mnoha oblastech (např. spolkový 

život, hospodářství) také převládla spíše kontinuita nad diskontinuitou. 

Autor rozdělil práci do několika tematických bloků. První část práce se zabývá 

politickými dějinami: rekapitulací dějin Benešova před a zejména v průběhu první světové 

války, převratem z roku 1918 a prvními popřevratovými měsíci. Druhá část je věnována obecní 

politice: autor analyzuje novou strukturu politických stran na regionální úrovni, výsledky voleb 

do obecního zastupitelstva z roku 1919 (jejich dost značně odlišné výsledky od předválečného 

stavu i podstatné odchylky od celorepublikových výsledků). Autor se v této části soustřeďuje i 

na zhodnocení osobnosti F. Veselého, jednoho z nejznámějších benešovských občanů té doby, 

stoupence Hradu i T. G. Masaryka osobně. Zvláštní pasáže jsou věnovány provedení měnové 

reformy na lokální úrovni, výsledkům sčítání obyvatelstva z roku 1921, problémům zásobování 

města, oslavám narození T. G. Masaryka, i kulturnímu životu ve městě. Dílčí pasáže jsou 

věnovány významným návštěvám v Benešově ((T. G. Masaryk) i problematice Konopiště, 

jedné z mála „celostátních“ kauz, které se Benešova v té době týkaly. V následujících pasážích 

autor systematicky analyzuje jednotlivé nepolitické oblasti společenské struktury Benešova: 

školství, církve, spolkový život, hospodářství. 

Jak jsem již uvedl v úvodu, jeden z hlavních závěrů autorova výzkumu zní, že „velké 

dějiny“ rezonovaly v prvních poválečných letech v Benešovu jen sporadicky. Zůstává 

metodologickou otázkou, zda by tento pohled nebyl přece jenom poněkud jiný, pokud by více 

pracoval s pramennou základnou ústředních institucí (např. politických stran, státní správy) a 

nikoliv jen s primárně regionálními dokumenty. Vlastní propojení mikroanalytické sondy 

s celostátním kontextem by pak mohlo jistě být všestrannější. Ostatně nízkou úroveň právě 



takové kontextualizace považuji asi za největší slabinu práce. Jako podnět pro obhajobu si 

dovoluji položit otázku, nakolik lze dějiny Benešova té doby vykládat i prostřednictvím vztahu 

„centrum“ a „periférie“. 

Práce splňuje a v mnohém (šíří heuristiky, rozsahem) překračuje nároky kladené na 

bakalářskou práci. Má i své (zejména interpretační nedostatky), objektivně její hodnocení kolísá 

mezi 1–2. Poněvadž však taková stupnice není k dispozici, navrhuji hodnocení „Výborně“. 
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