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Diplomant předkládá mimořádně kvalitní historickou charakteristiku obce Kácov. Ve své 

práci se zaměřuje na popis historického vývoje tvrze a zámku a od změn majitelů a jejich 

významných počinů pak odvíjí další události týkající se celého Kácova. 

V naprosté většině případů autor nepracuje s literaturou, ale vychází z archiválií, pamětních 

knih, úředních dokumentů i vzpomínek pamětníků. 

Za pozitivum práce považuji, že nezůstává pouze ve starší minulosti, kdy měl zámek 

významnou roli v životě Kácova, ale identifikuje i další období, kdy se obec  rozvíjela. Práce 

se tedy podrobně věnuje i období 1. poloviny 20. století, kdy se autor snaží zachytit faktory, 

které měly vliv na další rozvoj obce. 

K historii 20. století získal diplomant řadu důležitých informací od pamětníků. Díky 

rozhovorům s pamětníky se tak podařilo vystihnout atmosféru období, kdy docházelo 

k významným změnám v životě obyvatel. Pro přiblížení života ve 20. století se diplomant 

věnuje popisu významných objektů a jejich proměny v průběhu 20. století. Se znalostí 

moderní architektury sleduje a porovnává proces utváření vzhledu moderního Kácova. 

Co se týče dnešního stavu zámku v Kácově, provedl diplomant samostatně stavebně 

historický výzkum s řadou vlastních fotografií. V části 3.2 oceňuji práci se stavebně 

technickou dokumentací Státního ústavu pro rekonstrukce památkových objektů SURPMO a 

zaznamenání podstatných informací v terénu. 

Kromě popisu objektů diplomant dokázal zahrnout do své práce také proměny života 

společnosti. Například v kapitole Zámek a správa velkostatku v letech 1918 – 1948 zachycuje 

významné období československých dějin optikou jednoho původního panství.  Kapitola tak 

poskytuje řadu příkladů ilustrujících politické a společenské vývojové trendy a překračuje 

charakter pouhé „popisnosti“.

V rámci obhajoby diplomové práce navrhuji hodnocení výborně. 

Vhledem k tomu, že diplomant prokázal vysokou míru samostatnosti a vytvořil kvalitní, do 

značné míry původní materiál, navrhuji práci  přijmout i jako práci rigorózní. 

Otázky k obhajobě.
Pro jaká témata občanské výchovy a společenských věd by bylo možné Vaši práci využit? 
Naznačte jakým způsobem by bylo možné pracovat?  

V Praze 1. 9. 2011                              ing. Michaela Dvořáková


