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Diplomová práce Zdeřtka Mikeše představuje velmi zdařilou vlastivědnou monografii. Jak
autor oprávněně a sebevědomě dodává, jedná se zatím o první, komplexní pokus zachýit dějinný
vývoj Sedlice, jihočeského městečka s velmi zajímavýml osudy. Autorovi možno též pogratulovat
k tomu, Že jeho práce našla již pozitivní odezvu v sedlickém obecním zastupitelstvu a bude vydána
jako samostatná publikace. Diplomant Mikeš vychází pÍi zpracování z již úspěšně obhájené bakalářské
práce, zaměřené na spolkový život v 19' a 20' století v oblasti Blatenska' Tentokrát zúžil svoji
pozornost na svoje rodné Sedlice. Ponořil se ale do větší hloubky jak záběrem do širokého vějíře
společenských a spolkových aktivit a také s ýrazným výzkumem dobových pramenů. I když využil
kroniky a materiály jednotliqých sedlických spolků, uložených přímo v Sedlici' přece jen trochu
postrádám ýzkum ve strakonickém okresním archivu? Autor nesepsal nějakou faktografickou
encyklopedii zachycující veškerá historická data. Starší období shrnul do přehledné zkratky se
zdůrazněním hlavních dějinných momentů. Druhou část jeho monografie představuje komentovaný a
výstižně napsaný soupis hlavních památek v Sedlici a bezprostředním okolí. I v této čáSti autor
překvapil zdařilou kombinací věcného, aktuálního popisu památkových objektů' a čtivého vystiŽení
historického pozadí. Vůbec v celé práce jsou použity vtipné podtituly jednotlivých kapitol, které tak
působí pro čtenáře i jako zvýrazňujicí poptávky vlastního textu. Autor se také zabývá specifickými
rysy hospodářského života Sedlice, krajkářstvím a rybníkářstvím' Za největší původní vklad Mikešovy
práce považuji ale třetí, stěžejní část monografie, která je věnována spolkové činnosti. V širším
kontextu i s využitím zajímavých detailů tak diplornant zachyt1l téměř třistaletou hasičskou tradici
obce' ale také pozoruhodné aktivity místního Sokola a sportovních oddílů vůbec a také ochotnické
divadlo s pozoruhodnou stopadesátiletou tradicí. Autor oprávněně poukazuje na pozoruhodnou
skutečnost, že městečko Sedlice s víceméně stabilním počtem obyvatel kolem jednoho tisíce třista se
může opravdu pyšnit mimořádnou sportovní a kulturní aktivitou, a to kontinuálně od 2' pol. l9. stol.
S tím souvisí i doplňková kapitola věnovaná osobnostem města. Se Sedlicí je totlž spojen původ a
dětství nejznámějšího českého fotbalisý, legendárního střelce Josefa Bicana. Diplomová práce
vykazuje potřebné parametry odborné studie: obsahuje téměř 100 poznámek pod čarou, Seznam
literatury a pramenů a také rozsáhlou obrazovou přílohu (většinou se jedná o autorské fotografie).
Také anglické resumé je na slušné úrovni. Vzhledem ktomu' že Mikešovapráce směřuje do tisku,
dovoluji si na závěr uvést některé chybičky, nepochybně vzniklé nedostatečnou závěrečnou
korekturou' Str.9 plh, nikoliv plch, str. 13 nikoliv Augusta, ale August, str. 15 místo panství lepší
velkostatek,panstvíčili patrimoniačilidominiabylazrušeni 1848,potélepšítermínjevelkostatekči
pozemkový majetek, str' 20 domy se zasluhují správně domy se zaslouŽily, str.23 mlýn není chata,
lepší výraz rekreační chalupa, rekreační objekt, str. 46 soudruzi z NDR určitě nepřijeli na
fotbal až 1986, ale už 1968, str. 55 místo umělecké výrobny správně umělecké výroby, str. 59 správně
Diezenhofer nesprávně Dienzenhofer, str. 60 lepší oloví u Sokolova, než oloví u Falknova, str. 64
Pepi si dobil srdce... správně dobyl!.

Pro úpravu do tisku doporučuji zaÍadit tři základní přílohy (lze čerpat zběžně dostupných
příruček encyklopedií a lexikonů. Přesný přehled šlechtických majitelů Sedlice sdatací ihlavními
jmény l' 2.vyxoj obyvatelstva od prvrrích sčítání od pol. 19. stol. Do dneška. 3. Přehled volebních
výsledků opět od prvních voleb od konce 19. stol. (Samozřejmě dobu socialismu můžeme .. ynechat).

Také se domnívám, že by publikaci prospěl stručný přehled hlavních dat sedlického příběhu'
čili takov'ý datový retrospektivní přehled. Jinak práce Zdeřka Mikeše hodnotím pozitivně, cením si i
pokroku, kterého diplomant v průběhu zpracování dosáhl, a proto doporučuji práci k obhajobě
s hodnocením velmi dobře.

V Plzni dne 7.8.2012 Prof. PhDr. Jan Kumpera,CSc.


