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Téma diplomové ptáce zanikáni sídel v pohraničí Čech po roce 1945 je stále velmi
aktuální v mnoha disciplínách' v geografii' historii, sociologii, etnologii' politologii apod.Každý, byt' i drobaější.příspěvek.křešení této proble-ňity po,ui.-,,y't.,* specifik
pohraničních regionů Česka dále. Ruku v ruce s touto tematikouldó další, veimi žhavétéma,
osídlování pohraničí po roce 1945 auhlů pohledu přitom můŽe bý velmi mnoho.

Zdeněk Kučera zvo|1| pohled geografický, ,

v sobě nese různá úskalí, mimo jiné nezbýnost
odbomé literatuře v obou příbuzných disciplínách,
diplomant dle mého názotuvyrovnal dobře.

resp. historickogeografický. Tento pohled
orientovat se v metodice, pramenech a
geografii i historii. S těmito úskalími se

Práci rozdělil na dvě zák|adní části, první - teoretickou' kde se zabýva| obsahem a
významem pojmu krajina a osídlení v návaznosti na zan1kání sídel. Zmíni! rovněŽ
problematiku regionů a regionální identity, která bezpochyby s dějinami pohraničí a
pohraničních regionů úzce souvisí' Druhou část - analytickou, věnovál zvo|ené tematice.
K oběma ěástem nemám po stránce obsahové a odborné zásadní námitky, část teoretická je
znaěně obsáhlá, což autor přiměřeně zdůvodnil. Domnívám se, Že i druhá čás t, ana|ytická, Ěy
zasluhovala zpracování alespoň ve stejném nebo větším rozsahu.

Nesporným přínosem diplomové práce je jednak pregnantní vymezení tématu apojmosloví, jednak shrnující závěry na s. 72, kapitóla 7 3 _ Zániklá sídla z hlediska příčin
zánlku (vysídlení, vzn1k vojenského újezdu, těiba uhlí, vznik vodní nádrže, průmyslová
činnost) akap,7,5 Souhrn-diferenciace 

1anikání sídel vprostoru a čase. V analytické částipostrádrím výraznější vazbu zanikání sídel na probíhající společenské jevy, p.o"",y a události.
Doporučuji ke studiu např. nejnovější práci áutorského kolektivu e'untiÉJr. 6óilffio"|í;
Slezák- Jaroslav Vaculík, Nové osídlení pohraničí českych zemí po druhé světové váIce,Brno
2005 (výstup grantu GA ČR 409l03log43), přestože 

'.j.dna o ópačný proces _ dosídlování.
Zajímavá by jistě byla podrobnější sonda ve vybrarÉm regionu, 

"upr. 
na Novohradsku,

s grafem zanikání sídel v letech 1945-1955 po jednotlivých letech.-ro je však jiŽ jen námětpro další práci.

K seznamu pramenů a odborné literatury (s. 82, ale i v textu, např. s. 45 _ hodnocení
pramenů a literatury) si dovolím poznamenatnásledující:

Prameny, rukopisnými i tištěnými nebo vydanými, rozumíme původní dokumenty,
uložené v archivech a jiných institucích, případně určiiým způsobem zpřístupněné (edice).
Pramenem není v žáďném případě monografická literatura (např. s. 83 -karel Kuč a, Města a
městečka'.. _ zde se jedná o odbomou literaturu lexikografióké povahy, nikoliv o pramen).
Pramenem naopak je např. Přehledná katastrální mapa-Čech 

' ňku sss, t:144 000, která
by|apou,žita a.měla bp v seznamu uvedena. Jmenovany archiv v Kobylisích dn". nese názevUstřední archiv zeměměřictví a katastru, nikoliv góodézie a kartog'un.. Ú'tni;i{;
obyvatel zkoumaného iuemí, uvedené vpramenech s. +s, bod g), sJoznačují jako orálníprameny.

.. Doporučuji panu Kučerovi, aby se této problematice více věnoval v případě, Že by mělzájem i nadále řešit tematiku zhistorické giografie. ProtoŽe se v této disciplíně stýajímetody a způsoby práce obou souvisejících diiciplín, geógrafie a historie, j. p,o.pcsne



Sezníímit se s jejich uzá|ními, formálními stránkami vědecké práce' oceňuji však tematický
záběr studia odborné literatury - napříč ruznými obory - který diplomant zv|ád|.

Závěrem |ze konstatovat' Že pan Zdeněk Kučerna Se v tématu orientoval
odpovídajícím způsobem' s pfameny různého typu i s metodikou se vypořádal dobře.
Shromáždil množství podkladů pro případny další výzkum. Přispěl tak k otevření výzkumu
jednoho zbí|ých míst historické geografie Česka po Íoce 1945. Po formální stránce je práce
zpracována pečlivě (text, tabulkové a mapové přílohy), se všemi poŽadovanými parametry.

Domnívám se' Že jak promyšlené teoretické rozpracování tématu tak i analyická část
jsou dobrou ukázkou historickogeografické ptáce. Publikování stručnějšího, homogenního
shrnutí by zcela jistě přivítala redakce sborníku Historická geografie.

Diplomovou práci Zdeřlka Kuěery doporučuji k obhajobě .1,1^.it:l1zqn! ,|
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