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Soutěžní práce Aleše Zapletala je věnována  první tramvajové trati v Olomouci, 

vybudované  v devadesátých letech 19. století, tedy v desetiletí, kdy vznikala   

městská  tramvajová doprava také v jiných českých a moravských městech.  

Samotný vývoj tramvají ve městě byl již  v literatuře popsán,  Zapletalova práce 

se opírá o analýzu soudobého regionálního tisku, která umožňuje popsat postup 

výstavby a zejména postoj olomouckého obyvatelstva k tomuto novému 

dopravnímu prostředku.  Autor popisuje zdržení i komplikace výstavby, 

zahájení provozu a pozitivní přijetí moderního komunikačního prostředku i  

výhrady, potíže a spory v prvním měsíci fungování dráhy.  Analýza zároveň 

umožňuje sledovat odlišný postoj určitých vrstev obyvatelstva a proměny 

přístupu k tramvajové dopravě. Autor excerpoval hlavní olomoucké  listy, 

z nichž dva jsou  německé a dva české.  Ohlas zachytil  také v  jednom čísle 

brněnského listu Moravská Orlice.  Na stránkách tisku se odrážel a byl jím také 

podněcován spor o dodržování jazykové rovnoprávnosti, spočívající v žádostech 

o  uplatnění češtiny  při výstavbě  i provozu. To  umožnilo  popsat  česko- 

německý spor o dráhu, který byl  součástí národnostních sporů v konkrétním 

olomouckém prostředí.  

Je třeba ocenit autorovu  interpretaci analýzy  tisku  a to nejenom v otázce 

národnostního sporu, svědčící o tom, že  má předpoklady pro odborný výzkum a 

jeho prezentaci. Také jeho  vyjadřování svědčí o zvládnutí odborné terminologie 

a  schopnostech formulovat text.  Vzhledem k tomu, že se práce opírá pouze o 



analýzu tisku, výpovědní hodnotu by zvýšilo uvádění titulů jednotlivých článků 

namísto pouhé citace data a  stránky v konkrétních novinách.  

Z analýzy je zřejmé, že  se lišil  přístup jednotlivých periodik a to jak z hlediska  

příjímání moderní techniky, tak postoje k  národnostním otázkám. Obraz by byl 

jistě plastičtější a detailnější, kdyby autor  před vlastní analýzou  zařadil do své 

práce  základní charakteristiku jednotlivých listů, s  jejich ukotvením 

v soudobém společenském a politickém prostředí významného moravského 

města. To je  ostatně standardní postup při práci s tiskem.  Studie by pak byla 

nejenom detailnější, ale i svým rozsahem by více odpovídala  práci předkládané 

do celostátní soutěže.  
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