
Hodnocení doktorského studia PhDr. Pavla Holuba na Katedře pomocných věd historických a 

archivního studia Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v letech 2012-2021. 

Kolega PhDr. Pavel Holub nastoupil na katedru PVH a AS FF UK Praha po ukončení 

bakalářských atestací historie a pomocných věd historických-archivnictví na Jihočeské 

univerzitě v Českých Budějovicích do magisterského studia. V této době zároveň působil jako 

archivář „polem pracující“ ve Státním okresním archivu v Pelhřimově, kde se mohl učit u 

jednoho z nejobeznalejších odborníků v oboru archivnictví současné České republiky PhDr. 

Zdeňka Martínka. Jeho teoretická příprava, během níž v magisterském stupni od počátku 

projevoval výrazný odborný zájem a nadstandardní výsledky, se tak optimálně snoubila 

s poznatky z praxe. To se projevilo i v tom, že se jeho magisterská písemná práce stala 

podkladem kritické edice publikované v rámci projektu Libri civitatis. Bylo proto jen logické, 

že kolega P. Holub kontinuálně navázal na svoji dosavadní odbornou průpravu ve studiu 

doktorském. Ač se dosud zabýval především raným novověkem, zvolil si jako téma disertační 

práce nedoceněnou oblast moderní české diplomatiky, konkrétně Oberhollabrunský systém 

spisové služby a jeho zavádění v českých zemích v první polovině 20. století. 

 Ve svých elitních výkonech Pavel Holub pokračoval i v doktorském studiu na Katedře 

pomocných věd historických a archivního studia FF UK Praha. Důkladnost studia je patrná i 

z toho, že na zkoušku z německého jazyka se připravoval přímo v Německu při svém delším 

pobytu na Rheinisch Westfälische Technische Hochschule Aachen a jazykovou kvalifikaci si 

zvyšoval ještě při stáži v Rakousku v Niederösterreichisches Landesarchiv St. Pölten. Na 

místě filozofie v rámci volného teoreticko-metodologického semináře realizovaného na 

katedře PVH a AS FF UK sepsal stať „Úřední knihy u okresních hejtmanství na přelomu 19. a 

20. století. Příspěvek k problematice novověké diplomatiky“, o jejíž kvalitě hovoří skutečnost, 

že byla otištěna v ústředním českém Archivním časopisu. Rovněž oborová zkouška 

orientovaná ve shodě se zaměřením studia na moderní diplomatiku a dějiny správy 

v kontextech novověkých pomocných věd historických byla vykonána s výborným 

výsledkem. 

 V období doktorandského studia obhájil kolega Holub rigorózní práci a po složení 

předepsané zkoušky dosáhl titulu PhDr. Úspěšně rovněž řešil tři odborné projekty, a to: 

Projekt Libri civitatis II (GA ČR), „Pamětní kniha města Pacova 1474 – 1712“, Grantový 

projekt GA UK, „Oberhollabrumský systém spisové služby v 1. polovině 20. století“ a Vnitřní 

grant FF UK v rámci SVV:  „Ediční zpřístupnění národopisných dotazníků z Pelhřimovska let 



1914-1919“. Celkem třikrát pobýval v rámci Erasmu v zahraničí, konkrétně na RWTH 

Aachen (Spolková republika Německo), Staatsarchiv Eupen (Belgie) a NÖ Landesarchiv St. 

Pölten (Rakouska), což je logické, neboť nejnovější česká diplomatika má především 

středoevropský rozměr. Patří k pozitivům katedry PVH a AS, že své doktorandy zapojuje i do 

pedagogického procesu, PhDr. P. Holub tak vedl „Paleografická cvičení pro obor historie“ a 

opakovaně realizoval výběrová „Cvičení z diplomatiky a paleografie 18. až 20. století“ 

specifikovaná na písemnosti regionálních orgánů státní správy a samosprávy. 

 Profesní stránku osobnosti PhDr. Pavla Holuba dotváří bohatá odborná publikační 

činnost. V průběhu doktorského studia se v tandemu podílel na třech kladně hodnocených 

edicích, které rozšířily znalosti o regionu Pelhřimovska, napsal a uveřejnil na čtrnáct 

odborných studií z oborů historie, pomocné vědy historické a archivnictví a deset recenzí a 

zpráv o publikacích, konferencích či workshopech, kdy se řady z nich sám aktivně zúčastnil. 

Vyzvedl bych rovněž intenzivní participaci na zpřístupňování archivního materiálu a tvorbě 

archivních pomůcek, jakož i popularizaci historických jevů a procesů v rodném kraji, ať již 

formou písemnou či verbální pro odbornou i laickou veřejnost. 

 Zvlášť je v rámci hodnocení doktorského studia PhDr. Pavla Holuba třeba zdůraznit 

neobyčejné instruktivní úsilí a invenci při přípravě jeho disertace. Podnikl rozsáhlou 

heuristiku v českých i rakouských archivech. Historickou kritiku a interpretaci si ozřejmoval  

konzultacemi nejen s českými archiváři a historiky, ale také se specialisty na novověkou 

diplomatiku v Rakouské republice a ve Spolkové republice Německo. To mu umožnilo 

vytvořit rozsáhlé průkopnické dílo, které významně posouvá současné znalosti v oboru 

moderní diplomatiky v České republice. PhDr. P. Holub cca před rokem opustil české 

archivnictví, upadající zejména v důsledku pochybných představ a zájmů některých 

představitelů vrcholové administrativy či pekuniárních interesů skupin IT specialistů při 

vytváření až absurdních formulářů na zpracování archiválií, do prohlubujícího se marasmu a 

stal se vysokoškolským učitelem v Ústí nad Labem, což mu nepochybně poskytne více času 

na vlastní vědeckou práci. Ze všech uvedených důvodů hodnotím doktorské studium PhDr. 

Pavla Holuba jako nadstandardní, příkladné, považuji kolegu za velkou naději pomocných 

věd historických doby nejnovější a s velmi dobrým svědomím ho vážené komisi doporučuji 

k udělení titulu Ph.D. 

V Praze, dne 9. září 2021                                             

                                                                                           Doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc. 



 

 


