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Mgr. et Mgr. Tereza Blažková si v disertační práci Proměna Šumavy za industrializace: 

Zapomenuté stopy dřevařů stanovila několik cílů: představit proměny a vývoj krajiny a osídlení 

oblasti střední Šumavy vlivem industrializace v 19. století; dokumentovat tyto proměny; 

posoudit změny krajiny z interdisciplinárního pohledu. Práce je dle uchazečky teoreticky a 

metodologicky zakotvena v oboru antropologie krajiny a industriální archeologie. 

Industrializace sledované oblasti znamenala dřevařskou expanzi, jež byla vyvolána 

nedostatkem palivového dříví v Praze a okolí a realizována jako podnikatelský záměr 

šlechtickým rodem Schwarzenberků. Schwarzenberská lesní těžba a plavební systém k 

transportu palivového dřeva přinesly významné krajinné změny do dosud člověkem téměř 

nedotčených lesních horských oblastí.  

 

Tereza Blažková uchopila téma se všemi náležitostmi vědecké práce. Stanovila si hlavní řešené 

otázky a témata, k nimž patřily zejména: aktualizovat a rozšířit stávající úroveň znalostí o 

krajině střední Šumavy i o změnách, které se tam v minulosti udály, a to především v souvislosti 

s dřevařskou kolonizací. Postihnout krajinné události a vývoj osídlení 19. století a první čtvrtiny 

století 20., které byly výrazně ovlivněny zásadními změnami po druhé světové válce a vznikem 

pohraničního pásma. Dokumentovat stav krajiny v minulosti dle dostupných pramenů. Jaké 

relikty činnosti a osídlení dřevařů se zachovaly v nejodlehlejších oblastech střední Šumavy? O 

čem vypovídají dokumentované relikty ve vztahu ke krajině a životě lidí? Jaký vliv mělo 

schwarzenberské podnikání v oblasti na krajinu? Jak se projevilo schwarzenberské podnikání 

na osídlení regionu? Jak proměnilo oblast období železné opony? 

 

Dále představila hlavní teoretickometodologická východiska, prameny a literaturu. Práce je 

zakotvena v oboru kulturní a sociální antropologie. V úvodní části jsou zmíněna východiska, 

terminologie a literatura, zahraniční i domácí, tohoto oboru i dalších hraničních směrů 

výzkumu.  K nim patří mimo jiné antropologie krajiny, archeologie krajiny, industriální krajina, 

industriální archeologie. 

 

Uchazečka upozornila na nutnost interdisciplinarity přístupů a metod, které spojují humanitní 

obory a navazují na obory přírodovědné. Pracovala se rozsáhlým souborem pramenů všech 

typů, které vypovídají o krajině, včetně literárních (průvodce, popularizační práce, krásná 

literatura – mimo jiné Karel Klostermann a Adalbert Stifter) a ego dokumentů. 

 

Vlastní předmět práce vymezila časově na 19. století s přesahy do století 20., a to v prostoru 

střední Šumavy u jihozápadních hranic České republiky s Bavorskem v dnešním Plzeňském 

kraji (okres Klatovy se Sušicí s klíčovou řekou Otavou jako specifická, odlehlá oblast). Pro 

potřeby výzkumu rozdělila oblast na čtyři zóny. 

 

Zaměřila se nejprve na přírodní podmínky v oblasti, dále na historii osídlení včetně 

podnikatelských aktivit, zejména sklářství (a s ním souvisejícího dřevařství) a tamní vlastnické 

poměry. Dále zpracovala téma podnikání a dřevařské kolonizace z iniciativy Schwarzenberků 

a všechny související otázky, především projekt těžby dříví a jeho dopravy (plavení dříví). 

Sledovala stopy dřevařů v krajině, popsala jednotlivé revíry a těžba v nich, zmínila plavení dříví 

v souvislosti s úpravami vodních toků. 

 



Tereza Blažková podala rovněž podrobnou topografii vymezené oblasti, popsala její 

obyvatelstvo, aspekty života v krajině, aktivity člověka, jejich vliv na krajinu a příslušné 

následky. Uvedla též další oblasti těžby dříví v českých zemích i v zahraničí. Práci doplnila 

třemi exkurzy: Exkurz 1: Přehled vývoje lesního hospodaření v českých zemích, Exkurz 2: 

Nerealizované projekty na Vydře a Křemelné, Exkurz 3: Plavební systémy a proměny krajiny 

a osídlení jinde. 

 

V závěru uchazečka konstatovala, že industrializace ve zvolené oblasti znamenala významné 

krajinné změny. Tyto změny byly ovlivněny využitím území jako surovinového zázemí pro 

rozvíjející se průmyslovou Prahu a další regiony. Těžby potřebné suroviny a obchodu s ní se 

ujal šlechtický rod Schwarzenberků, který zakoupil příslušné lesní pozemky a vybudoval na 

počátku 19. století plavební systém, provozovaný až do třicátých let 20. století.  

 

Tereza Blažková provedla obsáhlý, důkladný a pečlivý průzkum krajiny, a to jak v terénu, tak 

i dle obsáhlého soboru archivních dokumentů. K práci připojila značný počet vyobrazení a 

příloh včetně počítačových modelů, které nejsou jen pouhou obrazovou dokumentací, ale 

ukázkou práce s prameny k danému tématu. Práce se vyznačuje hlubokou znalostí teoretických 

koncepcí, metodologie i konkrétního tématu uchazečky. Jazykový styl i formální zpracování 

disertace je na vysoké úrovni. 

 

Pozn. k disertaci: 

 

Úvodní kapitoly tvoří cca 20 - 25% celé práce, v případě vydání disertace tiskem by bylo dobré 

zvážit, zda tyto pasáže nezkrátit a případně je v takto širokém záběru a po úpravě nepublikovat 

samostatně jako teoretickometodologickou studii.  

 

V práci je zmíněná řada disciplín a směrů, souvisejících s kulturní a sociální antropologií, bylo 

by vhodné uvést též historickou geografii a environmentální dějiny. Cíle a metody těchto oborů 

jsou ve smyslu předloženého tématu v podstatě totožné nebo minimálně velmi podobné. 

 

Zajímavé téma stavu krajiny v době železné opony a po jejím zrušení by bylo možné doplnit 

zmínkou o projektu Green Belt https://en.wikipedia.org/wiki/European_Green_Belt a případně 

nastínit situaci v zájmové oblasti. V závěru se již o tématu krajiny a želené opony autorka 

nezmínila.  

 

Je velmi pozitivní, že se Tereza Blažková věnovala také literárním pramenům, kde lze popisy 

krajin označit jako „vyprávěné krajiny.“ Zde doporučuji pro další případné studium, např. ke 

Karlu Klostermannovi, práce: Michal L. HOŘEJŠÍ, Šumava Karla Klostermanna. Prostředí 

románu Ze světa lesních samot, Šumava, léto 2015, s. 22-23 (s mapkami, vymezující oblast děje 

Klostermannových prací);  Michal L. HOŘEJŠÍ, Šumava Karla Klostermanna. Prostředí Ráje 

Šumavského a Črt ze Šumavy, Šumava, podzim 2015, s. 24-25 (s obdobnými mapkami); Michal 

L. HOŘEJŠÍ, Šumava Karla Klostermanna. Co se pod tímto pojmem skrývá? Šumava, zima 

2015, s. s. 24-25 (s obdobnou mapkou); Michal HOŘEJŠÍ, Karel Klostermann – 

dokumentarista Šumavy?  Česká literatura 4, 2017, s. 565-589; Martin TOMÁŠEK, Krajiny 

tvořené slovy. K topologii české literatury 19. století, Praha 2016, zejména s. 149-161; Lenka 

KOFROŇOVÁ, Klostermannova Šumava. Obraz Šumavy v povídkách a románech Karla 

Klostermanna, netištěná práce, Praha, PedF UK 2009; Berenika KLESTILOVÁ, Sémantika 

šumavské krajiny u Karla Klostermanna, netištěná práce, Olomouc, FF UPOL 2012. Jakkoliv 

s některými názory autorů nemusíme souhlasit, je zřejmé, že obraz krajiny vytvořené 

Klostermannem je třeba posuzovat s kritickým náhledem.  

https://en.wikipedia.org/wiki/European_Green_Belt


Autorka disertace dále konstatovala, že Martin C. Putna „rozlišuje pro období 19. století mezi 

literaturou o Šumavě, kterou přisuzuje českým autorům, jako Eliška Krásnohorská, Adolf 

Heyduk či Jan Neruda a „pravou“ literaturou šumavskou, která je nutně spjata s 

německojazyčnými kořeny (Putna, 2001, s. 53).“  V tomto případě nelze s citovaným autorem 

M. C. Putnou zcela souhlasit. Některé tituly o Šumavě z 19. století jsou z pera českých autorů, 

píšících německy. Např. Friedrich Bernau (Der Böhmerwald, Prag, J. Otto 1887) byl synem 

vlastenecky smýšlejícího pedagoga, autora učebnic, knih pro děti a překladů literárních děl z 

ruštiny Josefa Množislava Bačkory. Své rodné jméno si v dospělosti změnil na německé, údajně 

z obavy o odmítnutí českých prací k publikování. Naopak Karl Pascher von Osserburg (Führer 

durch den Böhmerwald, Pilsen 1878) pocházel z česko-německé rodiny. Vymezovat 

šumavskou literaturu  na „pravou“ – a tu ostatní, nepravou? představuje nepochopení tehdejšího 

soužití obou národů a je svým způsobem zavádějící.  

 

Práci doplňují tři exkurzy (Exkurz 1: Přehled vývoje lesního hospodaření v českých zemích, 

Exkurz 2: Nerealizované projekty na Vydře a Křemelné, Exkurz 3: Plavební systémy a proměny 

krajiny a osídlení jinde); postačilo by zmínit danou problematiku s odkazy na literaturu. 

 

Uvedeny jsou další oblasti těžby dříví v českých zemích i v zahraničí. Na Slovensku a 

Podkarpatské Rusi bylo dříví vyvážení z lesů také nově vybudovanými lesními železnicemi. 

 

Závěrem lze konstatovat, že Mgr. et Mgr. Tereza Blažková prokázala jako erudovaná autorka 

schopnost vědecké práce na úrovni, požadované pro titul Ph.D., a to vynikajícím způsobem.  

Práce Proměna Šumavy za industrializace: Zapomenuté stopy dřevařů splňuje požadavky 

standardně kladené na disertační práci. Uvedené poznámky mají doporučující charakter. Práci 

doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikovat prospěl.  

 

V Praze dne 30. 5. 2018 

 

 

 

 

prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. 

Historický ústav AV ČR, v. v. i., Praha 

 

 

 

 

 

 


