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Cílem disertační práce bylo přispět ke zhodnocení vývoje oboru potravinářské chemie 

na C. k. České vysoké škole technické v Praze a Českého vysokého učení technického v Praze 

v letech 1870‒1920. Autor Mgr. Borkovec rovněž považoval za podstatné zodpovězení 

otázek, zda a jakým způsobem vyučující ovlivnili odbornou i praktickou část výuky 

technické, později potravinářské chemie, jak se zasloužili o uvedení stávajících i nových 

znalostí do praxe a jaké vlivy působily na edukační proces v určité době. Osobní odborné a 

povahové vlastnosti přednášejících i jejich praktické zkušenosti přitom hrály nemalou roli. 

Mgr. Borkovec konstatoval, že dané téma včetně problematiky obsazování učitelských míst 

bylo dosud mimo badatelskou pozornost. 

Potravinářské obory, zejména cukrovarnictví a další, si v rámci českých zemí (a 

habsburské monarchie, od 1867 Rakousko-Uherska) získaly významné postavení a podílely se 

na rozvoji industrializace venkova a zemědělské výroby. Chemie přitom hrála podstatnou roli. 

O její odbornou kvalitu a úroveň se zasloužili rovněž vyučující oboru na zmíněném vysokém 

učení, kteří zároveň pracovali v různých potravinářských odvětvích a podíleli se na vytváření 

technické elity. Autor Mgr. Borkovec se proto ve své disertaci zaměřil na výuku chemie 

dvěma generacemi vyučujících a vliv jejich vzdělávací a odborné činnosti na další směřování 

hospodářského rozvoje českých zemí.  

Disertační práci autor strukturoval do několika kapitol; kromě úvodu a závěru se 

zaměřil na vznik chemického průmyslu a jeho vazby na technické školství, na chemické a 

vědecké studentské spolky a zastoupení chemie na vědeckých sjezdech přírodních a 

lékařských oborů. Samostatné kapitoly věnoval dále technické elitě v Rakousko-Uhersku, 

chemickému odboru ČVŠT a chemii potravin. Úvodem autor kromě stanovaní cíle a 

zvolených metod zdůvodnil časové vymezení práce a jeho dílčí členění; sledované období 

přitom rozdělil na léta 1870/1875‒1905 a 1905‒1920/1922 s ohledem na administrativní a 

personální změny na vysoké škole s tím, že výuku chemie zmínil i pro období předcházející. 

Poslední kapitola je věnována technické elitě a několika předním osobnostem oboru (František 



Štolba, Antonín Bělohoubek, Vojtěch Šafařík, Karel Preis, Karel Kruis, Karel Andrlík, Josef 

Hanuš). Disertace obsahuje rovněž 3 tabulky a 11 grafů, precizně zpracovaných, a početné 

přílohy jako výběr ze zdrojů, dokumentujících prezentované téma (posudky, zprávy 

jmenovacích komisí aj.).  

Závěrem Mgr. Borkovec konstatoval, že „Česká vysoká škola technická v Praze byla od 

svého osamostatnění v roce 1869 významnou tvůrkyní technického života českých zemí. Její 

představitelé, stejně jako její žáci, zasáhli snad do všech oborů technických a i přírodních věd. 

Stranou tohoto dění nezůstávalo ani její chemické oddělení.“ Je přesvědčen, že rozvoj zkoumané 

výuky přispěl k vytváření a etablování technické elity v chemických oborech, potřebných pro 

rozvoj českého a československého potravinářského průmyslu. 

Autor jednoznačně prokázal schopnost práce s archivními prameny i s odbornou 

literaturou, týkající se vývoje oboru na pomezí technických a chemických věd. Studované 

zdroje maximálně vytěžil, analyzoval, kriticky zhodnotil a interpretoval moderními metodami 

historického výzkumu.  Pro další výzkumnou a publikační činnost lze doporučit podrobnější, 

přesnější citace archivních zdrojů v jejich souhrnu (kap. 9 Seznam zdrojů a literatury), např. s. 

305: 

 

Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem  

Fond Cukrovar Dymokury 

 

Přesnější citace: 

Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem  

Fond Cukrovar Dymokury, 1919‒1992, číslo fondu 1533 

 

Ačkoliv jsou čísla fondů a další zpřesňující údaje uvedené v textu, opačný přístup (v textu bez 

podrobností, v seznamu s podrobnějšími údaji) by umožnil rychlejší a lepší orientaci 

v použitých pramenech a nezatížil kritické hodnocení zdrojů v kapitole 2.4.  

 

a. 

Aktuálnost zvoleného tématu spočívá ve významu osobnosti pro rozvoj určitého oboru a 

vzdělávání jeho odborníků, v tomto případě chemických inženýrů. Vynikající pedagog, vědec 

či pracovník z praxe může výrazně ovlivnit nejen samotný obor, kde působí, ale také 

vychovat řadu kvalitních jednotlivců, kterým předá své odborné znalosti, zkušenosti i morální 



postoje. Stejně tak je v současnosti pro rozvoj vědy i praxe aktuální význam vědeckého a 

spolkového života. 

 

b. 

Disertace splnila sledovaný cíl a posunula studium vytčených témat o nové poznatky. 

 

c. 

Zvolené metody vypracování: Je pozitivní, že kromě tradičních metod historické práce a 

interdisciplinárních přístupů pracoval Mgr. Borkovec také biografickou metodou, a to 

s využitím přístupů individuálních biografií i skupinové biografie (určitá akce, událost, postoj, 

systematická činnost je dílem více či méně uvědomělé činnosti konkrétních lidí, zde skupiny 

vyučujících v daném prostoru a čase). Biografická studia jsou v současnosti rozvíjená 

v mezinárodním vědeckém prostoru a mohou přispět k pochopení mnoha trendů ve 

společnosti včetně školství i ve vývoji oborů. 

 

d. 

Výsledky disertace, nové poznatky: Původnost dosažených výsledků je nezpochybnitelná. 

Autor založil disertační práci na vlastním výzkumu a analýzách archivních i tištěných zdrojů a 

na dosavadní odborné literatuře, zde zejména v počáteční heuristice a při charakteristice 

vývoje chemie jako oboru. Nové poznatky se týkají dějin ČVUT a předchůdců, výuky 

technických elit i biografií hlavních uvedených osobností. 

 

e. 

Význam pro praxi nebo pro další rozvoj vědy: Disertační práce je novátorským příspěvkem 

k dějinám přírodních a technických věd, k dějinám ČVUT a předchůdců, k dějinám 

vzdělávání, k významu osobnosti ve vzdělávacím procesu a k biografickým studiím. 

 

f. 

Závěrem lze konstatovat, že předložená disertace splňuje podmínky samostatné tvůrčí 

vědecké práce a nároky, kladené na disertaci. Obsahuje původní a autorem disertační práce 

publikované výsledky vědecké práce. Proto disertaci doporučuji k obhajobě. 

 

V Praze dne 27. 11. 2020    prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. 

                                                                 Historický ústav AV ČR, Praha 


