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Objemnější diplomová práce předložená panem Janem Holovským „Kolín 

1850-1914. Hospodářský a urbanistický vývoj“ se zabývá regionální tématikou 

s částečnými chronologickými a teritoriálními přesahy: hospodářským a 

urbanistickým vývojem tradičního regionálního středočeského centra – Kolínem ve 

druhé polovině 19. století. Bývalé královské město zažilo od poloviny 19. století 

několik vln spjatých jednak s hospodářským a technickým (technologickým) vývojem 

a jednak s vývojem urbanistickým. Práce si všímá vlivů, které vývoj ve druhé polovině 

19. století ovlivnily. Autor diplomové práce se vývojem Kolína zabývá dlouhodobě a 

soustavně. Výzkum vývoje regionálních center a urbánní historie jako celek patří 

mezi současné trendy minimálně evropské historiografie.

Práce je logicky strukturovaná. Tvoří ji vyjma úvodu a závěru osm rozdílně 

strukturovaných kapitol. Jádro práce tvoří kapitoly urbanismus a hospodářský vývoj. 

Menší kapitoly jsou věnovány významným stavbám Kolína, kolínským ekonomickým 

elitám, školství a spolkovému životu. Práce dává také nahlédnout do rozhodovacích 

mechanismů městské rady. Za cenné srovnání považuji kapitolku komparující vývoj 

Kolína s vývojem Pardubic, Benešova a Kladna, tedy středočeských a 

východočeských měst obdobné velikosti i podobného významu.

Práce je založena především na studiu nepublikovaných a publikovaných 

archivních materiálů (fondy SOkA Kolín) a studiu dobové a současné odborné 

literatury. Práci lze považovat za přínos k dotčené problematice. Je výsledkem 

autorova dlouhodobého archivního studia. 

Součástí práce je velmi pečlivě a kvalitně zpracovaná barevná obrazová 

příloha, která plasticky podtrhuje výklad o vývoji Kolína ve druhé polovině 19. století. 

Ocenění zaslouží autorův iniciativní a samostatný přístup ke zpracování tématu. Cíle 

práce se podle mého názoru podařilo naplnit. Drobná připomínka se týká vydání 

práce F. Dudka (1972, nikoliv 1872), zařazení některých prací do vydaných pramenů 

místo do literatury a naopak (např. Dudek, Dějiny a průvodce). 



Diplomovou prací J. Holovského, reflektující vývoj Kolína v letech 1850-1914 a 

diplomovou prací H. Kučerové (FF UK 2009) věnovanou stavebnímu vývoji Kolína 

v letech 1918-1939 máme k dispozici ucelený pohled na stavební vývoj Kolína 

v období devadesáti let.

Práce je psána v podstatě kultivovaným jazykem. Lze doporučit některé její 

části k otištění v odborném periodiku.

Práce splňuje požadavky obsahové i formální, kladené na diplomovou práci a 

plně ji doporučuji k obhajobě.

Navrhuji výborně.

Praha, 18. května 2011

Prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.
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