
Barbora Michálková: Proměny veřejné zeleně a její kultivace na přelomu 19. a 20. století  

(případová studie města Kolín) 

Posudek vedoucího práce 

 

Předložená magisterská diplomní práce B. Michálkové vznikla v rámci dlouhodobého 

neformálního projektu „Proměny krajiny Čech v době industrializace“. Předmětem diplomní 

práce je vznik a počáteční vývoj městské veřejné zeleně, jeden z charakteristických fenoménů 

vrcholného období moderní městské průmyslové civilizace. Tento fenomén existuje dodnes a 

představuje stále důležitý a zároveň také značně problematický prvek městských organismů. 

Proto si jeho historické kořeny zasluhují zvýšenou pozornost. Po obecném úvodu se autorka 

soustředila na danou problematiku v městě Kolíně, jednom z nejvýznamnějších průmyslových 

center v Čechách v době komplexní modernizace. Autorka v úvodu práce formulovala 

základní badatelské otázky po vzniku a počátečním vývoji městské zeleně a úloze 

okrašlovacích spolků při vzniku a vývoji tohoto fenoménu. 

B. Michálková vycházela kromě historické literatury především z pramenů archivních (z 

dobového tisku, kronik, zápisů ze schůzí, kartografických pramenů, plánové dokumentace, 

fotografických pramenů). Tyto informace doplňovala vlastním pozorováním a hodnocením 

současného stavu městské zeleně v Kolíně. 

V úvodu práce  zařadila autorka studovanou problematiku do širšího kulturně historického 

rámce doby industrializace. Pojmenovala základní trendy formování veřejné městské zeleně, 

zvláštní pozornost věnovala spolkovému životu, zejména okrašlovacím spolkům. 

Pozoruhodná a pro práci velmi důležitá je kapitola 4. Charakteristika a klasifikace ploch 

zeleně ve městech (s. 30n). 

Těžištěm práce je Regionální sonda, případová studie veřejné zeleně v Kolíně (s. 38n). 

Autorka se nejprve podrobně věnuje socioekonomické charakteristice Kolína v době 

industrializace (s. 38n), dále místnímu okrašlovacímu spolku (s. 46n) a následně jednotlivým 

prvkům kolínské veřejné zeleně (s. 48n). Autorka na základě písemných pramenů velmi 

podrobně rekonstruuje vývoj hlavních prostorů kolínské veřejné zeleně a verbální popisy 

doprovází historickými fotografiemi, plány 



V obsáhlém závěru (s. 89n) se autorka vrací k úvodním badatelským otázkám a zevrubně je 

zodpovídá. 

Diplomní práce B. Michálkové hodnotím po všech stránkách velmi vysoko. Jedná se o zralý a 

hodnotný badatelský počin, práce je psaná vytříbeným jazykem. Je čtivá nesklouzává však do 

laciného beletrizování nebo žurnalismu. Autorka postupovala podle předem velmi dobře 

promyšlené kompozice. Doprovodila práci vhodnými ilustracemi. Práce s literaturou i 

archivními prameny je příkladná, citační aparát vzorný. Nejcennějším přínosem předložené 

diplomní práce je důsledné sociálně historické a sociálně ekologické paradigma, které autorka 

explicitně vyjádřila slovy: „Vycházím z předpokladu, že veřejná zeleň je odrazem společnosti 

a kultury dané doby“ (s. 81). 

Diplomní práci Barbory Michálkové doporučuji k obhajobě s hodnocením „výborně“, resp. 20 

bodů. 
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