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Volba tématu 

   Zvolené téma disertační práce spadá do oblasti studia dějin osídlení se 

zaměřením na industrializaci vybraného regionu. Práce dokumentuje stopy po 

dřevařské činnosti v části Šumavy v 19. a 20. století a zabývá se otázkami 

proměn historické krajiny v důsledku této činnosti, charakterem osídlení i 

způsobem života specifické skupiny šumavských obyvatel. 

   Téma lze považovat z mnoha úhlů pohledu za vysoce aktuální a žádoucí pro 

interdisciplinární výzkum. 

 

Obsah disertační práce 

   S vědomím náročnosti tématu, které pro komplexní dokumentaci a vyhodnocení 

historické podnikatelské aktivity (těžba a transport šumavského dřeva od 19. 

století) vyžaduje mnohooborové znalosti, stanovila autorka srozumitelné a pro 

čtení přehledné členění disertace, jež vychází ze správně stanovených 

teoretických a metodologických východisek (kap.1.1, 1.2, 1.4; kap. 3). Pro podání 

co nejpodrobnějších informací o novověkém šumavském dřevařství využila T. 

Blažková písemné, kartografické a historické fotografické prameny, jež v mnoha 

případech rozšířila a prohloubila svým terénním výzkumem a podrobnou 

analýzou dostupné pramenné základny (kap. 1.3).  

   Detailní znalosti o dřevařské kolonizaci Šumavy a schwarzenberském 

podnikání (kap. 4) spolu s vlastními dlouholetými terénními průzkumy umožnily 

autorce podat o zájmových oblastech střední Šumavy (zóny I – IV; kap. 2) kvalitní 

fakta, která se vztahují jak k projektu těžby dřeva, tak ke způsobům dřevařské 

práce, rozsahům těžby na daných místech, k podobě i provozování technických a 

transportních systémů (plavební kanál; nádrže; místa, spojená s další přepravou a 

obchodem ad.), stejně jako k proměnám života v zájmové oblasti, tj. k dělnickým 

osadám, sezónním pracovištím, samotám i k jejich hospodářsko-provoznímu 

zázemí jako byly ohrady, cesty ad. (kap. 4-5).  

   Důkladná revize dosavadních poznatků a podrobná znalost terénu dovedly 

v několika případech autorku k objevům dosud neznámých nebo podrobněji 
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nezdokumentovaných objektů, souvisejících s těžbou, zpracováním a plavením 

dřeva. 

   Všechny shromážděné a v práci prezentované informace přispěly k tomu, že se 

T. Blažková ve své disertaci zabývá daným tématem nejen z pohledu historického 

(nahlíží na šumavské dřevařství 19.-20. století nejen jako na činnost a děje doby 

minulé), ale i se snahou pochopit a objasnit to, jaká pozitiva či negativa mají daná 

zjištění pro současnost a budoucnost regionu (kap. 6). Vyjadřuje se proto i 

k otázkám, souvisejícím se současnou ochranou přírody, s vývojem a proměnami 

šumavského osídlení ve 20. a 21. století (zvl. po druhé světové válce), 

s možnostmi využití zachovaných sídelních reliktů a technických památek pro 

další rozvoj turismu na Šumavě atd. atd. 

   Za přínosné považuji i to, že autorka vedle detailně zpracované oblasti střední 

Šumavy podala přehled a porovnání s podobnými technickými a sídelními areály, 

jež vznikaly v důsledku industrializace u nás i v zahraničí (kap. 7 a exkurz 3). 

      

Forma disertační práce 

   Disertační práce obsahuje 202 stran textu s 99 vloženými obrázky, 19 stran 

pramenů a odborné literatury, rozsáhlá dokumentace je přiložena samostatně; k ní 

přísluší 10 stran popisů příloh a tabulek, které jsou zařazeny na závěr rukopisu. 

    Posuzování formální stránky disertační práce zahrnuje vedle koncepce a 

členění i jazykovědné a odborné požadavky na rukopis, který má mít charakter 

vědecké studie. Sem patří vedle gramatiky a stylistiky také odkazový aparát a 

oborová terminologie.  

   Práce je přehledně strukturována a při zařazení obrovského množství 

faktografických dat je napsána čtivou a srozumitelnou formou. Pro autorku je 

samozřejmostí správné používání spisovné češtiny i odpovídající oborové 

terminologie. 

   Zájemcům o podrobnější poznání pojednávané problematiky lze doporučit 

seznam literatury, který obsahuje téměř 250 titulů 1, k nimž lze ještě připočítat 

citované internetové zdroje a dvě strany použitých archivních pramenů, příruček 

a slovníků.  

 

 

 
                                                 
1 Níže uvedené poznámky uvádím pod čarou z toho důvodu, že je nepovažuji za tak zásadní, aby ovlivnily 

kvalitu předložené práce jako celku. Jsou spíše doporučením, zda je využít v případě dalšího zacházení 

s rukopisem (zvl. možná následná publikační forma). Přesné vyznačení mých poznámek jsem uvedl do rukopisu 

a vztahují se k následujícím oblastem: 

a/ ne zcela jednoduchá orientace v propojení textu se seznamem literatury je v odkazovém aparátu, kde je často 

v textu v závorce uveden autor a rok vydání studie (knihy), zatímco v seznamu literatury se jedná o kolektivní 

dílo většího počtu autorů (příklad: v textu na str. 47 „Kubů 2015“, ale v seznamu literatury „Kubů – Zavřel – 

Kerscher 2015“). Podobných citací je v rukopise 81 ! 

b/ občas se vyskytuje nejednotné psaní jmen a míst (příklad: seznam literatury na str. 215 „Pulkrábek“ – 

„Půlkrábek“ 

c/ některé práce odkazované v textu (v závorkách) jsem nenašel v seznamu literatury (příklad: s. 20 „Blažková – 

Fialová – Matoušek eds. 2014“; s. 20 „Matoušek – Blažková 2015“; s. 12 „Cílek 2005“) 
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Závěrečné zhodnocení 

   Předložený rukopis považuji za zdařile podaný komplexní přehled o novověkém 

dřevařství v oblasti střední Šumavy. Za zásadní přínos historicko-

archeologického bádání lze považovat i to, že v několika případech (archivní 

prameny, terénní relikty) bylo bádání díky autorčiným novým poznatkům a 

výzkumům rozšířeno a prohloubeno. 

 

   Se shora uvedených důvodů doporučuji práci k obhajobě. 
 

V Českých Budějovicích 30. 5. 2018 

 

                                                                     doc. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc. 

 

 
 


