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Pohled do středu městské elity v době "zlatého věku měst" má v sobě vždy jisté kouzlo, 
ale také předpokládá velké zaujetí badatele, trpělivost s vyhledávání rozptýlených a mnohdy 
nečetných pramenů a v neposlední řadě i značnou interpretační invenci. Jitka Wohlgemuthova 
v tomto směru prokázala cit pro zvolené téma i tvůrčí přístup k jeho zpracování. Měla 
nelehkou úlohu, protože v Kolíně nad Labem žádná skutečně excelentní humanistická 
společnost nevznikla a musela tudíž obraz intelektuálního života města skládat jako mozaiku 
z jednotlivin. 

Práci autorka logicky strukturovala. Po shrnutí relevantní literatury k dané problematice 
představila čtenáři město Kolín v 2. polovině 16. století. V následující kapitole stručně 
popsala znaky českého humanismu, jeho pronikání do měst a jeho konkrétní stopy v Kolíně 
(literátské bratrstvo, počet a tituly knih, které vlastnili měšťané). 

Nejpodstatnější je 5. kapitola, věnovaná literátům, kteří se buď v Kolíně narodili, nebo 
tam pobývali a tvořili. Šlo o pětici literárně činných mužů, které autorka představila 
drobnějšími zasvěcenými studiemi, v nichž zachytila jak jejich životní osudy, tak jejich 
působnost v literátském dění ve městě. Cenné jsou rovněž podrobné charakteristiky děl, která 
kolínští humanisté vytvořili. Autorka je interpretovala s dobrou znalostí literární teorie a 
historie. S přehledem si poradila i s námětovým utříděním zachovaných prací. Za rozvedené 
by možná stála zmínka o oblibě historických témat, což by ve srovnání s literární produkcí 
jiných měst mohlo vést k poznatkům obecnější platností. Zračila se v historických námětech 
reakce na politické dění, bylo to módní téma nebo naopak stále se opakující námět apod.? 
Pozoruhodná je nepochybně latinská básel1 o Přemyslu Otakarovi Matouše Hosia, již autorka i 
se vzorným překladem otiskla v přílohách. Také v tomto případě by asi bylo možné hledat 
námětově příbuzné dílo, případně vzor. Podobně by se asi dalo postupovat u spisu Matěje 
Fragaria o zemětřesení, jehož zajímavá obsahová struktura (překračující pouhý popis událostí 
1590) vysvítá z autorčina rozboru. 

Závěrečné shrnutí je střízlivé a věcné, jen bych oponovala srovnatelnosti Kolína 
s Kutnou Horou. Škoda, že autorka někde alespol1 nepřipomněla výjimečnou humanistickou 
společnost v Ústí nad Labem, které bylo s Kolínem co do velikosti srovnatelné. 

Chválihodné jsou pečlivě provedené přílohy, které text dopll1ují a v mnohém též 
rozšiřují. 

A zdůraznit je třeba také neobvykle vysokou jazykovou úrovel1 celé práce, její čtivost a 
gramatickou čistotu. 

Diplomová práce Jitky Wohlgemuthové spll1uje kriteria na ni kladená. Doporučuji ji 
proto k obhajobě a hodnotím ji jako výbornou. 

Praha 28.8.2010 

{ / ( /( 
. II /t \ _________ _ 

L> : L.' ,,' " .: I ---- -

prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc. 
Ú stav českých děj in FF UK 

vedoucí práce 

/ 


