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Předložená rigorosní práce pana J. Holovského je věnována tématu regionálních 

hospodářských dějin druhé poloviny „dlouhého“ 19. století. Autor si vytkl cíl propojit 

hospodářský vzestup města Kolína s jeho urbanistickou proměnou. Takto zaměřenou 

rigorosní práci lze uvítat z celé řady důvodů. Předně se nedostává kvalitních zpracování 

hospodářského vývoje českých měst a užších regionů. Dále je potřebné kvitovat autorovo 

zaměření na Kolín, který představuje významné středočeské průmyslové město a důležitou 

dopravní křižovatku. Kolín jako bývalé královské město zažil od poloviny 19. století několik 

etap hospodářského vývojem spojeného i s vývojem urbanistickým. A v nepodlesní řadě je 

třeba poukázat na autorovu snahu zachytit vývoj Kolína v širším kontextu. Výzkum vývoje 

regionálních center s důrazem na urbánní historii náleží mezi současné směry evropské 

historiografie. Z tematického i koncepčního pohledu práci považuji za podnětnou a přínosnou. 

Autor pro zpracování tématu zvolil adekvátní pramennou základnu. Ta vychází 

převážně z fondů uložených ve Státním okresním archivu v Kolíně, dobových hlavně 

regionálních periodik a dobové literatury. Pramennou základnu autor vhodně doplnil 

odpovídající literaturou jak obecnou vztahující se k hospodářství českých zemí ve sledovaném 

období, tak též regionální. Těžiště spočívalo zvláště v práci s archivními prameny, což 

zvyšuje celkový přínos rigorosní práce. Autor pečlivě shromáždil ke zkoumanému tématu 

často téměř detailní faktografii, která však na mnoha místech zůstává jen sděleným údajem 

bez hlubší interpretace a dopadů. Právě v této rovině by mohl autor vložit více přidané 

hodnoty. Ačkoli je po heuristické stránce rigorosní práce zpracována velmi zodpovědně, tak 

by zajisté stálo za zvážení překročit pramennou basi vymezenou Státním okresním archivem 

v Kolíně a podniknout několik sond např. do materiálů obchodní a živnostenské komory, 

která by mohla poskytnout širší kontextuální rámec, případně i do archivů podniků.   

Struktura rigorosní práce je přehledná a ve své podstatě odráží cíle autora vymezené 

v úvodu. Na první pohled je patrné velké množství (14) rozdílně strukturovaných kapitol. 

Strukturování textu je záležitostí autora, ale nabízelo by se věnovat mu větší pozornost, a to i 

při zkoumání vzájemných vztahů. Po úvodních kapitolách představujících jakýsi vhled do 

zkoumaného tématu a zachycení širších kontextů autor přechází ke zkoumání demografické 

struktury, komunální politiky, spolkového života. Jádro celé práce podle mého názoru 



představují kapitoly Hospodářský rozvoj v době industrializace, Urbanistický vývoj a 

Komunální infrastruktura. V rámci kapitoly Hospodářský rozvoj v době industrializace autor 

věnuje pozornost jednotlivým hospodářským sektorům. Velmi stručně je pojednáno o 

primárním sektoru, ačkoli význam zemědělství nemohl být pro polabské město jen okrajový. 

V rámci sekundárního sektoru se autor snaží vyčerpávajícím způsobem pojednat o 

průmyslových odvětvích a jejich reprezentantech v Kolíně. Poněkud stranou zájmu se nachází 

drobné podnikání, které sice nedosahuje intenzity průmyslové výroby, ale ve druhé polovině 

19. století mělo stále své nezastupitelné místo. Dále se též nedostává hlubšího zhodnocení 

významu zapracovávaných podniků pro hospodářství Kolína i okolí. Terciární sektor je 

zastoupen obchodem a službami a finančními ústavy. S ohledem na význam pro hospodářství 

Kolína by stálo za úvahu, zda autorem stanovené pořadí nezměnit. Dopravu autor 

s terciárního sektoru vyčlenil a věnoval ji samostatnou kapitolu.  

Kapitola Urbanistický vývoj podle mého názoru zdařile mapuje vnější proměny města 

Kolína ve sledovaném období. Vnitřní strukturace je přehledná a podává plastický obraz o 

zkoumaném tématu. Za dobře odborně zpracovanou považuji i kapitolu věnovanou komunální 

infrastruktuře. Je zřejmé, že zde byl autor limitován torzovitostí zachovaných pramenů. 

Poněkud netradičně působí rozdělní „závěru“ na dvě části Shrnutí a zhodnocení a poněkud 

přestručněný Závěr.  

Po formální stránce je předložená rigorosní práce na dobré úrovni. Též po stránce 

stylistické nevykazuje zásadnější prohřešky. Velmi kladně hodnotím vhodně zvolenou přílohu 

i do vlastního textu vložené ilustrace, včetně kvalitního grafického zpracování. Práce je 

zpracována na základě vhodně zvolených pramenů a literatury. Autor na řadě míst posunul 

dosavadní stav bádání a poupravil dosavadní interpretaci.  

 

Závěrem tak mohu konstatovat, že předložená rigorosní práce pana Jana Holovského splňuje 

požadavky kladené na tento typ prací a proto ji doporučuji k obhajobě před komisí.  

 

V Praze dne 16. října 2017 
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