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Celkové hodnocení (slovně) 

 

„Cílem mé práce bylo shromáždit informace o vztahu Holic k Emilu Holubovi a Emila Holuba 

k Holicím. Snažila jsem se tyto informace soustředit tak, aby se staly přístupnější pro širší veřejnost“ 

(s. 55). V první větě závěru se skrývá zásadní úskalí oponované bakalářské práce. Defendetka 

shromáždila (a nutno říci, že ne zcela vyčerpávajícím způsobem) některé údaje, které se s Holubem a 

Holicemi pojí (pamětní deska, památník, muzeum atd.) Neprovedla však žádnou analýzu svých 

pramenů, nepoložila si nosné otázky, neproblematizovala své téma, nedokázala vyjít z popisu 

studovaných faktů.  

Rozpaky budí první kapitola o městě Holicích, kde uniká souvislost se studovaným tématem, 

pouze na sekundární literatuře (vzhledem k známosti tématu to není snad až tak překvapivé) je 

vystavěna velmi stručná kapitola druhá, zaměřená na Holubův život. Na primárních pramenech – 

bohužel především na obecní kronice (což není rozhodně pramen v tomto případě nejvhodnější) je 

postavena druhá část práce (resp. třetí kapitola). Na pramenech poněkud širších (především z Archivu 

Afrického muzea Dr. E. Holuba) kapitola následující. Její charakter, stejně tak jako charakter celé 

práce, však zůstává pouze u popisu kroků vedoucích k postupnému formování místního (nutno říci, 

že v sedmdesátých a osmdesátých letech velmi navštěvovaného) muzea. Rozhodně by si zasloužilo 

podrobnější výzkum – k čemuž se bohužel autorka nedobrala – vztah tohoto probuzeného zájmu a 

proměnu pohledu na Afriku české společnosti padesátých let. Film „Velké dobrodružství“ by tak 

získal zaslouženě v práci mnohem významnější místo, než jak se tomu v této podobě stalo („Svým 

obsazením a výpravou a je film dozajista řazen mezi filmy kvalitní. Nicméně doba, ve které byl 

natočen a kterou byl ovlivněn, z něho dělá film pro dnešního diváka nepřijatelný“ s. 26). O dobovém 

kontextu jasně vypovídá fakt, že muzeum vzniklo v budově bývalé fary. 

V použité literatuře chybí kniha J. Dlouhého, kterou vydala v roce 1940 měst. rada v Holicích, 

pro obdobně koncipované téma se jedná o pramen důležitý, stejně tak chybí další dvě publikace 

z roku 1947, které byly v Holicích k Holubově paměti ( a jeho vztahu k městu) vydány. Na jejich 

obsahové analýze by bylo možné vystavět výrazně kvalitnější studii. Nedostatečnost studované 

literatury dokládá neuvedení knihy Vladimíra Rozhoně, Čeští cestovatelé a obraz zámoří v české 

společnosti (Praha 2005), ale i další početná literatura o známém cestovateli. Současně není zřejmé, 

ze kterých fondů Náprstkova muzea autorka čerpala. 

Kvalitě studie konečně výrazně ubírá nedostatečná práce s dobovým tiskem (případně s metodou oral 

history), která by byla pro takto regionálně zaměřené dějiny opět zcela zásadním pilířem.  

Práci k obhajobě, přes velmi výrazné výhrady, doporučuji.  

 

Doplňující otázky k obhajově: 

Kdy se Holicí ke svému rodákovi vlastně přihlásili? Jak lze vysvětlit zájem o Emila Holuba 

v Holicích právě po roce 1945?  
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