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Jak  sám autor  v úvodu  své  práce  konstatuje,  zabývá  se  jeho 

studie  o  vývoji  obce  Kácov  a  to  v několika  rovinách:  1)  dějinami 

panských sídel v Kácově, 2) hlavními památkami obce a 3) dějinami 

Kácova  ve  druhé  polovině  20.  století.  Přestože  obsah  práce  tvoří 

v podstatě tři nezávislé problémy, podařilo se autorovi vytvořit velmi 

zajímavou a přínosnou studii. 

Na  prvním místě  je  třeba  zdůraznit,  že  samotné  téma  je  ale 

značně rozsáhlé a jeho kvalitní zpracování vyžaduje důkladné studium 

dobových  materiálů,  stejně  jako  nemalé  odborné  znalosti.  Sama 

rozsáhlost  tématu,  předpoklad  znalosti  historické  práce,  nutnost 

komparace  a  kritického nadhledu činí  z této látky záležitost  značně 

komplikovanou.

Vedoucí  diplomové  práce  navíc  musí  konstatovat,  že  autor 

studie Jan Závěta k celému problému přistupoval velmi  odpovědně, 

prokazoval  hluboký zájem o zvolené téma a  pozoruhodné znalosti. 

Výsledná podoba předložená práce pak více než odpovídá nárokům 

kladeným na  diplomovou  práci.  Celá  studie  je  rozdělena  do  osmi 

kapitol  (a  závěr,  který  je  prakticky  další  kapitolou)  doplněných 

úvodem se stručným rozborem otázky a literatury a pramenů k tématu, 
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shrnujícím resumé a obrazovými přílohami a samozřejmě soupisem 

pramenů a literatury. 

Na více než 100 stranách textu se autorovi zajímavým a velmi 

čtivým způsobem podařilo zachytit vývoj Kácova podle jednotlivých, 

v úvodu práce (i v úvodu posudku) uvedených hledisek. Neomezuje se 

ale jen na suchý popis událostí, své líčení vhodně doplňuje exkurzemi 

do dějin architektury a ilustračními citáty z pamětí osob, které se do 

dějin této oblasti zapsaly. Jan Závěta přitom nevyužívá jen odborné 

literatury,  přínos  jeho  práce  vychází  zejména  ze  skutečnosti,  že 

využívá  řady  dosud  nevyužitých  archivních  pramenů  ve  Státním 

oblastním archivu v Praze a Státním okresním archivu v Praze. 

Závěrem  je  třeba  konstatovat,  že  předložená  práce  je 

mimořádná.  Vzhledem k informačnímu  přínosu  pro  město  Kácov  i 

čtivost  celé  studie  bych ji  doporučoval i  k publikování.  Práci  proto 

plně doporučuji k obhajobě, navrhuji ji hodnotit stupněm výborně a 

zároveň doporučuji uznat jako rigorózní.
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