Oponentský posudek na

bakalářskou

práci

pana Jana Holovského "Hospodářský a sociální vývoj Kolína od poloviny 19.
století do první

světové

Bakalářská

války", UK FF, Praha 2008, 118 s.

práce

předložená

včetně příloh.

"Hospodářský

panem Janem Holovským
světové

sociální vývoj Kolína od poloviny 19. století do první

války" se

a

věnuje

problematice přeměny poklidného regionálního centra v průmyslové lokální centrum
střední

velikosti s významným

zemědělským

zázemím a výborným

Tvoří

napojením. Práce je logicky strukturovaná.

komunikačním

závěru čtyři různě

ji vyjma úvodu a

strukturované kapitoly: vývoj Kolína do poloviny 19. století, vlastní
vývoj,

sociální

hospodářského

vývoj

přehled

a

nejvýznamnějších
představuje

vývoje. Základ práce

moderně

druhé, nejrozsáhlejší kapitole

třetí

složení obyvatelstva, povinného profesního
společenského

spolkového a

Práce je založena

a

vývoj je podán ve

sektorů

kapitole na

členství

místního

přehled hospodářského

tedy

podle jednotlivých

terciér), sociální vývoj je vykreslen ve

představitelů

hospodářský

sociálního vývoje v uvedeném období. Zatímco

hospodářský

(primér, sekundér,

základě změn

v živnostenských

v

počtu

a

společenstev,

života.

především

na studiu nepublikovaných a publikovaných

archivních materiálů (různé fondy SOkA Kolín) a studiu dobové a současné odborné
literatury. Z této práce bude možné i nadále vycházet, zejména v oblasti zkoumání
vývoje regionu. Práce je výsledkem autorova pilného archivního studia.
Práce
černobílých

i barevných

plasticky dokumentují
Závěr

řadu

obsahuje

je pojat

příloh

pečlivě

změny,

ke kterým došlo v

autorova snaha o zachycení
vývoje.

hospodářské

kvalitně

reprodukovaných

Kolíně

a v jeho nejbližším okolí.

netradičně.

několik

sociálním vývojem, které se mu

představitelů

a

jednak v samotném textu, jednak na konci práce, které

Autor si v úvodu položil

sociálního

vybraných

Dále

podařilo

proměny města

lze

ocenit

podnikatelské vrstvy,
elity.

otázek souvisejících s
v práci

zodpovědět.

Kolína z

snahu

o

hospodářským
Ocenění

různých sektorů

představení

a

zaslouží

ekonomiky a

nejvýznamnějších

které můžeme právem zařadit do lokální

Téma by bylo možné v

případě

dalšího, prohloubeného, studia obohatit o

konfrontaci s hospodářským a sociálním vývojem v Čechách a o komparaci
s některým
s

obdobným

regionálním

některými zmiňovanými městy

průmyslovým

v Čechách;

centrem

jako Chrudim, Kutná Hora

či

využít prací o

např.

proměně

Čelákovic a jejich okolí apod.

Autor na jedné

straně

uspokojivě

dojmu, téma není
druhé se dopustil

ojediněle

používá

poněkud

až knižního

vyhotoveno, chci se
některých

vyjádřit

vyjádření

(nabyl jsem

k fondu aj.), na

stylistických a gramatických

straně

poklesků

("Radikálové" místo radikálové, "pražan" místo Pražan, "Říšská ústava" místo Říšská
rada); autorem
autorů

Dějiny

bankovnictví není jen F. Vencovský, ale jedná se o kolektiv

pod jeho vedením. Uvedené
Práce je

podnikání a i k

přínosem

připomínky

k regionálním

dějinám hospodářských

nesnižují

hospodářských

elit, tedy

úroveň

zpracování.

a sociálním

dílčímu

dějinám, dějinám

úkolu Výzkumného

záměru

České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes, jehož nositelem je FF UK.

Práce
plně

ji

splňuje

doporučuji

Navrhuji

k

požadavky obsahové i formální, kladené na

bakalářskou

obhajobě.

výborně.

Praha, 31. prosince 2008
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