
Vyjádření školitele

Mgr. Šárky Mašková Janotové  

k průběhu studia a k disertační práci „Proměny mlynářského řemesla na 
Sedlčansku mezi lety 1848 a 1938“ předkládané v roce 2020 na Ústavu 

hospodářských a sociálních dějin FF UK

 

I I. Hodnocení celého doktorského studia 

Paní Mgr. Šárka Mašková Janotová zahájila doktorské studium 1. října 2012. Splnila všechny 

předepsané atestace v září  2015 a na počátku května 2020 předložila  k obhajobě svou doktorskou 

disertaci „Proměny mlynářského řemesla na Sedlčansku mezi lety 1848 a 1938“. Během studia byla Š. 

Mašková Janotová v pravidelném kontaktu se svým školitelem. Během svého studia byla doktorandka 

aktivní jak v oblasti prezentace dílčích badatelských výsledků své práce, tak v oblasti publikační, a to 

v nadprůměrné  míře.   Účastnila  se  např.  mezinárodní  konference  „Financial  Aspects  of  Medieval 

Economy“ v říjnu 2013 (Praha) jako spoluautorka příspěvku „Commodities of the long-distance trade 

in medieval Bohemia“, dále mezinárodní konference Poster 2014 (ČVUT FEL) s příspěvkem „Millery 

in a Boom or a Fight for Survival, the Modernization of the Mills Technology in the 19th and 20th 

Century“; z národních akcí pak konference „České, slovenské a československé dějiny 20. století IX“ 

(Hradec Králové) s příspěvkem „Člověk musí mlít, když voda teče.“ Vývoj mlynářského řemesla v 1.  

polovině 20. století“. Získané zkušenosti ze studia zužitkovala ve svém projektu GAUK „Proměny 

mlynářského  řemesla  mezi  lety 1848 a  1938  na  Sedlčansku“.  S výsledky své  práce  seznamovala 

posluchače  jak  z řad  odborné,  tak  i  laické   veřejnosti  v rámci  České  republiky.  Doktorandka  je 

autorkou  jedné  monografie  (MAŠKOVÁ JANOTOVÁ,  Šárka,  Vodní  mlýny Sedlčanska  na  prahu 

modernizace, Sedlčany 2017) a  spoluautorkou další monografie (MAŠKOVÁ JANOTOVÁ, Šárka a 

TOŠNEROVÁ, Marie, Sedlčanské paměti ze 17. století. Příbram 2017) a několika odborných studií.  

Podílela se tak na rozvoji oboru hospodářských a sociálních dějin se speciálním zaměřením na dějiny 

techniky. 

 

II. Celkové zhodnocení disertační práce 
Obsáhlá  disertační  práce  (342  stran  textu  +  33  stran  příloh)  na  příkladu  regionu 

soudního  okresu  Sedlčany  v období  1848  až  1938  zachycuje  vývojové  trendy  proměny 

mlynářského řemesla v moderní mlynářský průmysl. Práce přesvědčivě dokládá, jaké změny 
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měly vliv  na  tuto  proměnu  (zejm.  technologické  a  legislativní).  Zatímco  technologickým 

změnám  bylo  věnováno  několik  přehledných  prací,  legislativní  stránce  a  zasazení  do 

hospodářského, sociálního a politického kontextu dosud chybělo. Práce je založena především 

na využití nepublikovaných archivních pramenů uložených v SOkA Benešov a Příbram, SOA 

Praha, NA Praha, soukromých a dalších archivech, dobové a současné literatuře a odborném 

tisku.  Práce je členěna na tři časová období: 1848 až 1914, první světová válka a 1918 až 

1938. Práce je logicky strukturovaná,  vývody jsou řádně zdůvodněny a ocenění zasluhuje 

záběr  tématiky,  úroveň  zpracování  daného  tématu,  velmi  rozsáhlý  poznámkový  aparát  a 

neméně bohatá a pečlivě vybraná obrazová příloha. Práce je dokladem odborného dozrání, 

„dospělosti“, neboť autorka prokázala schopnost oddělit podstatné od nepodstatného, klást si 

adekvátní otázky a hledat odpovědi na ně,  stejně jako samotné zaměření tématu.  Práce je 

přínosem pro obor hospodářských a sociálních dějin se zaměřením na dějiny techniky a další 

disciplíny. Přestože se může zdát, že se dané problematika vyčerpala, školitel je toho názoru, 

že lze v ní pokračovat např. s ohledem na to, zda vývoj mlynářství středního Povltaví byl 

specifický či zda podobným způsobem probíhal vývoj i v jiných mlynářských oblastech. Po 

zapracování připomínek oponentů by si práce zasluhovala publikovat.

III. Závěr 

S ohledem na  úroveň  zpracování  a  přínos  předložené  disertační  práce  Mgr.  Šárky 

Janotové Maškové ji jednoznačně doporučuji komisi k obhajobě a předběžně klasifikuji jako 

prospěla. 

Praha, 10. května 2020

Prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.


