
Posudek diplomové práce 

Petr Škrabala, Zlín ve víru politických změn let 1899 - 1914, FF UK, Praha 2006, 82 s. 

Mezi (v nejlepším smyslu slova) vděčná témata bakalářských a zvláště diplomových prací 

(jako je tomu i v daném případě) náleží zpracovávání dějin určité obce ať již v souvislém 

časovém úseku zahrnujícím dějiny příslušné lokality od samých počátků až po téměř "žha

vou" současnost, či pouze určitý časový úsek, pro danou lokalitu nejvýznamnější či něja

kým způsobem charakteristický. Právě druhý způsob zpracování zvolil pro svou magister

skou práci i Petr Škrabala. Jejím tématem jsou politické dějiny Zlína zahrnující časový 

úsek od samého sklonku 19. století do vypuknutí první světové války, pro nějž je příznač

ný nejen bouřlivý, do té doby nebývalý hospodářský rozmach města, rozvoj podnikání 

(spojený zde zvláště s osobností Tomáše Bati), ale i jeho kulturní vzestup. Zároveň je toto 

období charakterizováno výraznými změnami na zlínské politické scéně, pronikáním a po

stupným prosazováním (byť rozhodně nebylo nikterak jednoduché a přímočaré) pokroko

vých názorů na zlínské radnici. 

Volba relativně krátkého chronologického úseku pojednávaného v práci byla dána rozsahem 

písemných pramenů vztahujících se k dané problematice, jejichž množství pro následující 

období narůstá téměř geometrickou řadou. Zatímco pramenná základna (především z fondů 

Státního okresního archivu ve Zlíně - zvláště zdejšího městského a okresního úřadu) je 

velmi bohatá, literatura je naproti tomu poměrně skoupá a jednotlivé práce týkající se Zlína 

pojednávají o jeho dějinách Zlína především v obecné rovině, eventuelně se soustřeďují na 

některá konkrétní témata či výrazné osobnosti místního hospodářského či kulturního živo

ta. Kromě toho většina z těchto prací je drobnějšího rozsahu a publikována zejména 

v regionálním tisku. Přesto však diplomant literaturu vztahující s k tématu maximálně vy

těžil. Totéž platí i o archivních pramenech, při jejichž zpracovávání prokázal schopnost 

nadhledu, proniknutí do podstaty tématu. 

Práce je systematicky členěna do pěti základních kapitol, kdy v úvodní kapitole přibližuje 

autor ve velmi stručném přehledu dějiny města ve druhé polovině 19. století, zejména pak 

od konce šedesátých let. V následujících kapitolách sleduje diplomant vývoj politické situ

ace ve městě od nástupu Antonína Batie do úřadu starosty v roce 1899 a proměny v jeho 



čele v následujících letech, až do roku 1914, všímá si sporů mezi představiteli jednotlivých 

politických uskupení. Pro dokreslení názorových východisek a ilustraci dobové atmosféry 

- hospodářského i kulturního života ve městě zařadil výstižné životopisné medailony hlav

ních představitelů konzervativního a pokrokového křídla zlínského zastupitelstva. Samo

statnou pozornost zaměřil autor na vylíčení okolností kandidatury T. G. Masaryka do ra

kouského parlamentu v říšských volbách konaných roku 1907, kam byl zvolen za skupinu 

valašských měst (tedy včetně Zlína) a posléze při volbách v roce 1911. 

Závěr: práce je přehledně rozčleněna, jednotlivé části jsou zpracovány v přiměřených propor

cích odpovídajících nárokům kladeným na diplomovou práci. Autor prokázal schopnost 

práce s literaturou a prameny, znalosti dobových reálií, místních dějin, jež však mohl v da

né souvislosti začlenit více do širšího obecného kontextu. Práci doporučuji k obhajobě a i 

přes uvedenou drobnou poznámku navrhuji hodnotit jako výbornou. 
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