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Pavla JANOŠOVÁ, Samospráva v Týn� nad Vltavou v druhé polovin� 19. století, �eské 
Bud�jovice 2009, (bakalá�ská práce Ústavu archivnictví a pomocných v�d historických 
Filozofické fakulty Jiho�eské univerzity v �eských Bud�jovicích), 84 s. v�etn� p�íloh.  

 

Posudek vedoucí bakalá�ské práce  

 

V sou�asné dob� se neodd�litelnou sou�ástí správní historie stávají výzkumy, které se 
zam��ují na bádání o vzniku moderní demokratické spole�nosti a o mechanismech, 
spole�enských, politických i správních, které tento proces doprovázely a �áste�n� i 
podmi�ovaly. Nezávisle na sob�, ale postupn� ve stále užší spolupráci a koordinaci, za�alo 
pracovat n�kolik badatelských tým� – našich i zahrani�ních – na projektech, které si vytkly 
mimo jiné za cíl prozkoumání zrodu moderní samosprávy. K této skupin� badatel� se svou 
bakalá�skou prací p�ipojila také Pavla Janošová, která se nechala inspirovat výsledky 
brn�nského Centra pro výzkum moderní  spole�nosti a demokracie  a p�edevším studiemi 
Ji�ího Malí�e, Lukáše Fasory a jejich spolupracovník�.  

Po stru�ném úvodu, který objas�uje autor�iny pohnutky a její chápání samosprávy 
s jejími úkoly, nás další kapitola seznamuje se základními pojmy, s nimiž autorka nadále 
v textu pracuje, a s procesem konstituováním územní samosprávy v �eských zemích po roce 
1848, zejména po vydání prozatimního obecního z�ízení v roce 1850 a to na všech úrovních – 
místní, okresní, krajské i zemské. V této kapitole autorka vylí�ila peripetie, jimiž pojetí 
samosprávy v rakouské monarchii prošlo do vyrovnání, respektive do vydání prosincové 
ústavy. Vysv�tlila, v �em spo�ívala oblast p�irozené a p�enesené obecní p�sobnosti a 
pojednala o volebních �ádech do samosprávných a zejména obecních orgán�. Poté navázala 
kapitolou o metodách a sm�rech zkoumání samosprávy, kde vysv�tlila sou�asné trendy 
bádání (bielefeldský, frankfurtský, víde�ský a brn�nský model), provedla rozbor literatury a 
pojednala o dosavadních díl�ích výsledcích t�chto výzkum� a cílech, které si kladou. N 

Následující kapitola se již zam��uje na situaci v Týn� nad Vltavou. Autorka p�ibližuje 
vývoj vltavotýnského správního obvodu po linii státní i samosprávné, p�i�emž nazna�uje 
vzájemné ovliv�ování obou složek ve�ejné správy a jejich spolup�sobení v n�kterých 
oblastech (nap�. dopravní infrastruktura).  

 Vlastní jádro práce Pavly Janošové p�edstavuje kapitola, ve které se podle 
metodického vzoru brn�nské školy zam��ila na rozbor obecních voleb a jejich výsledk�, který 
zpracovala na základ� zevrubného rozboru zápis� ze sch�zí obecního zastupitelstva a 
p�edstavenstva (rady), který doplnila o informace z dobového tisku, z odborné i vlastiv�dné 
literatury a z vltavotýnské obecní kroniky. Nastínila výsledky obecních voleb, voleb 
zastupitelstva a starost� a tyto poznatky doplnila podkapitolou o místních m�š�anských 
elitách v Týn� nad Vltavou, jejíž sou�ástí jsou biogramy n�kolika nejvýznamn�jších místních 
osobností, pro jejichž sestavení využila studium matrik.   
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 Následující kapitola se zam��ila na rozbor sch�zí obecního zastupitelstva z hlediska 
procesního a obsahového. Autorka zde provedla rozsáhlý výzkum ú�asti zastupitel� 
v jednotlivých letech. Porovnala záležitosti projednávané na �ádných a mimo�ádných sch�zích 
a poté provedla rozbor projednávaných záležitostí, které náležely do oboru p�irozené 
p�sobnosti obce. Tento podrobný rozbor pro p�ehlednost rozd�lila do t�í kratších �asových 
úsek� let 1864-1882, 1883-1899 a 1900-1918.  

V záv�ru autorka shrnula dosavadní výsledky svého bádání a nastínila svou p�edstavu 
o dalším pokra�ování ve výzkumech o samospráv� v Týn� nad Vltavou v oblasti tzv. 
p�enesené p�sobnosti obce  v p�ípadné diplomové práci.  

Nedílnou sou�ástí bakalá�ské práce Pavly Janošové jsou p�ílohy, které obsahují  
tabulky s p�ehledy volebních výsledk�, mapku správního rozd�lení �eskobud�jovicka a jako 
p�íklad p�episy dvou protokol� ze sch�zí zastupitelstva – �ádné a mimo�ádné. 

Bakalá�ská práce Pavly Janošové p�edstavuje zda�ilý pokus o studii z moderních 
správních d�jin. Zejména metodologický p�ístup autorky ke zkoumané problematice je t�eba 
hodnotit jako propracovaný a zda�ilý. Své zadání práce naplnila bohat� a je autorce ke cti, že 
se velmi dob�e zhostila i pasáží ze socio-kulturních d�jin  a nazna�ila také mechanismy zrodu 
vltavotýnských moderních spole�enských elit. Práci doporu�uji k obhajob� a navrhuji 
hodnotit ji stupn�m v ý b o r n �.  

 
 
        Pelh�imov, 6. srpna 2009  
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