Školitelský posudek na diplomovou práci Jiřího Boubína Desetiletí slučování, rozlučování a
změn

hranic obcí politického okresu smíchovského 1919 - 1928 (realizované a

nerealizované), Praha FFUK 2006,181 nenormovaného rkp.

Jiří

Boubín si stanovil těžké a zajímavé téma diplomní práce: ze správních a vlastně i

sociálních

dějin

si vybral problematiku

slučování

a rozlučování obcí.

Kromě právníků

se

doposud tímto úsekem našich správních dějin nikdo nezabýval. Proto si musel cestu k analýze
tohoto tak

častého

fenoménu u nás najít sám.

Kromě

základního archivní pramene, kterým byl

fond smíchovského politického okresu uložený v Okresním archivu Praha západ se musel
doslova prokousat všemi právními normami, které k rozluč ování a slučování obcí byly
vydány od poloviny 19. století do 20. let 19. století a tyto normy pochopit v teoretické

rovině

a posléze právě na příkladu smíchovského politického okresu aplikovat na období let 1919 až
1928, po .kterém došlo k další zásadní správní
vzorně,

a tak kromě

čtrnácti případů změn

územní vývoj Prahy a pražského regionu,
veřejné

reformě.

Svého úkolu se diplomant zhostil

hranic a jmění obcí v daném okresu nastínil

vysvětlil kořeny

a fungování rakouské dvojkolejné

správy, postavení obce a okresu v českém modelu samosprávy,

samostatné působnosti obcí a popsal všechny teoretické možnosti

vytýčil

slučování

meze

a rozlučování

obcí a okresů, které vymezovaly zákony. Jádro práce tvoří pak ona správní praxe při
slučování a rozlučování obcí ve smíchovském regionu v prvních letech Československé

republiky.

Upozorňuje

také na politické vlivy v jednotlivých obcí, které mohly tyto

komplikované správní procesy urychlit
skutečně

plastický obraz územních

či

změn

znemožnit. Výsledkem této

náročné

v blízkém okolí Prahy po první

práce je

světové

válce, který

poprvé dává možnost nahlédnout do politické ajiné motivace obcí, respektive jejich
zastupitelstev a také jednotlivců,
spojovali i své

komerční

přepisů výtahů

z

územních
ji

vřele

katastrů

/,
(;'/ ?
Hlavačk

k příslušnosti té

doplněna výběrovou přílohou

obcí a přepisem

důvodových

po

úspěšné obhajobě

či

oné obci

z katastrálních map,

zpráv, která činí celkový obraz

K práci nemám stylistických a ni

popřípadě

V Praze dne 18. l. 2007

Milan

plány. Práce je

změn přehledným.

k obhajobě,

zvláště živnostníků, kteří

věcných

námitek a doporučuji

k dalšímu doktorskému

řízení.

