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Alena Hubáčková: Realita obecní správy a samosprávy na 

příkladu obce Mirošov v letech 1918-1950  

 

Předložená práce se zabývá tématem, které má potenciál prohloubit poznání 

vývoje veřejné správy. Výzkum situace na místní úrovni může korigovat některé 

obecně přijímané skutečnosti. Již na začátku posudku však musím konstatovat, že 

práce kol. Hubáčkové tyto možnosti nenaplnila.  

Po úvodu, ve kterém autorka představuje svou práci, a rozboru užité literatury, 

pramenů a metod následuje charakteristika města Mirošov a krátký popis jeho 

historie. Tato část působí na první pohled poměrně zdařile, dokud si ovšem 

čtenář neuvědomí, že čerpá převážně z jediné publikace. Za pozitivní pak 

pokládám kapitolku věnovanou politickým stranám působícím v Mirošově. Do 

jisté míry lze kladně hodnotit i následující pasáž věnovanou zdejším spolkům, 

byť informace o některých z nich jsou jen povrchní a nahodilé. Na jejich základě 

si však můžeme učinit alespoň přibližnou představu o politickém a společenském 

životě ve městě. Obě zmíněné kapitolky jsou výsledkem autorčiny práce 

s archivním materiálem, která ovšem vykazuje jisté nedostatky. 

Následují však části, které jsou velmi problematické. Tři kapitoly práce čítající 

celkem 29 stran popisují vývoj veřejné správy v českých zemích od roku 1918 až 

do změn probíhajících po únoru 1948. Vzhledem k tématu práce se jeví jako 

zbytečně rozsáhlé, neboť se věnují i problematice, která s obecní samosprávou 

souvisí nanejvýš jen velmi volně. Navíc autorčin výklad je nesystematický, 

zjednodušující a zatížený mnoha nepřesnostmi i chybami. Z nich vybírám jen 

namátkou: za druhé republiky nebyla okresní zastupitelstva rušena, ale 

rozpouštěna, navíc nikoliv všechna (s. 43), zemský správní výbor po vzniku ČSR 

nevzešel z voleb (s. 44), na území Protektorátu Čechy a Morava nepůsobily 

„speciální úřady“, které patřily k říšskému místodržitelství nebo k vládním 

prezidentům (s. 48), nejvyšší funkcí v Protektorátu nebyl „protektorátní 

prezident, který musel mít důvěru vůdce i jeho zastupujícího říšského kancléře 

(sic!) a popřípadě říšského protektora“ (s.49). 

Kapitola, která by podle názvu práce měla být stěžejní, má naproti tomu pouhých 



14 stran. Navíc i do nich autorka znovu nesmyslně zařazuje líčení situace na 

Slovensku, v pohraničí nebo na úrovni centrálních úřadů. Pro přiblížení činnosti 

obecního zastupitelstva resp. po roce 1945 národního výboru si jako „vzorek“ 

zvolila několik roků, v nichž popisuje, čemu se na jednotlivých schůzích 

věnovaly. Tento postup ale nijak blíže nevysvětluje, takže čtenář poněkud tápe, 

proč jsou podrobně popsány schůze zastupitelstva v roce 1920 a poté se dočítá o 

hospodářské krizi ve 30. letech o jednáních zastupitelstva v roce 1938. O 

fungování samosprávy mimo léta 1920, 1938, 1939 a 1945 se bohužel 

nedovídáme téměř nic. Ucelený obraz zvoleného tématu tak práce nemůže 

poskytnout. V tabulce jsou sice uvedena jména starostů, ale bohužel chybí 

složení celého zastupitelstva. Také tato část práce obsahuje chyby: 11.2.1945 se 

v Mirošově jen těžko mohlo sejít plénum národního výboru (s. 77), v čele 

národního výboru nestál starosta, nýbrž předseda (s. 78), není jasné, jakou 

instituci má autorka na mysli, když píše o „lidovém soudu“ v Rokycanech (s. 79). 

Součástí práce jsou i kapitoly zabývající se četnickou stanicí v Mirošově a 

tamějším školstvím. Považuji je za nejlepší, protože podávají relativně zajímavý 

vhled do každodennosti města. Ani zde se ale autorka nevyvarovala některých 

nedostatků: například se nezmiňuje o tom, že po roce 1945 fungoval místo 

četnictva Sbor národní bezpečnosti. 

Celkový dojem z práce silně poškozuje její jazyková stránka, kterou musím 

označit za téměř katastrofální. Nejde přitom jen o běžné překlepy, hrubé 

pravopisné chyby či špatnou interpunkci, ale i o mnoho gramaticky zcela 

špatných, „vymknutých“ formulací. Věty na sebe v některých případech vůbec 

logicky nenavazují (například s. 85, druhý odstavec). V důsledku toho všeho se 

text místy dostává na samu hranici základní srozumitelnosti. 

Závěrečné doporučení se mi jako oponentovi formuluje obtížně. Všechny 

uvedené výtky považuji za velmi závažné. Na druhé straně je třeba ocenit 

autorčino úsilí i práci s archivními prameny. S pochybnostmi, které nemohu 

skrývat, práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit ji stupněm dobře. 

 

 

V Praze 5.9.2017                                                                Mgr. Jan Dobeš, Ph.D. 

 



 

 


