
Posudek oponenta na rigorosní práci  

Jiří Chmelenský: Elektrárny firmy Laurin & Klement a elektrifikace Středního 

Pojizeří, Praha 2016, 279 stran včetně příloh s obrazovou dokumentací v textu 

 

Předložená rigorosní práce pana J. Chmelenského je věnována dosud spíše opomíjenému 

tématu významu podnikových elektráren pro rozvoj elektrifikace českých měst a venkova. 

Z tohoto úhlu pohledu je potřebné autorův počin uvítat. Byly to často právě podnikové 

elektrárny, které do českých měst přinášely první zkušenosti s elektrickým osvětlením a 

pohonem strojů. Zkoumané téma můžeme označit jako poměrně pracné po heuristické 

stránce, neboť badatel se potýká s roztříštěným materiálem často torzovitě zachovaným. 

Náročné je toto téma i z pohledu vystižení nezbytných hospodářských a sociálních vlivů a 

dopadů. O to více je nutné uvítat zájem autora o toto téma. Z tematického pohledu proto práci 

považuji za podnětnou a přínosnou. 

Kriticky je však třeba zhodnotit celkovou koncepci předložené rigorosní práce. Již 

sama struktura práce není přesvědčivě zdůvodněna. Na první pohled je překvapivý netradičně 

pojatý úvod (s. 11 – 62). Úvod, který by měl obsahovat precizní vymezení cílů a jasnou 

metodologii a kritiku stavu zpracování, obsahuje rozsáhlý až učebnicový výklad o 

technických zařízeních vodních elektráren, aniž by s těmito typy dále pracoval v textu a 

aplikoval je na jednotlivé analyzované elektrárny. Diskutabilní je i zařazení regionálních 

příkladů např. z Klatovska, které není nijak dáno do jasné souvislosti se zkoumanou 

tématikou. Poslední podkapitola (1.9.) věnovaná právním aspektům nijak hlouběji nepracuje 

s dopady zákona o soustavné elektrisaci č. 438/1919 Sb. z. a n.   

Jádrem práce je zajisté druhá kapitola „Laurin & Klement, a. s., továrna automobilů 

Mladá Boleslav“ (s. 63 – 160). Jejíž součástí je popis jednotlivých elektráren. Slibně znějící 

názvy podkapitol 2.1. a 2.2., které naznačují širší souvislosti zkoumané problematiky, 

sledování vztahů s „konzumenty“ a možných vlivů na hospodářský rozvoj vyznívají jen do 

schématického popisu bez hlubší analýzy. S politováním je nutné konstatovat, že hlavní jádro 

popis jednotlivých vodních elektráren je spíše slovníkovým heslem či schematickou 

informací. Na mnoha místech (např. s. 88 – 89) je přepisem pramene, aniž by byl připojen 

nezbytný komentář. Vhodnější než takto zatěžovat vlastní text a ubírat mu čtivost by bylo 

dobové dokumenty či technické popisy vhodné vložit do přílohy. Třetí kapitola „Družstevní 

závody v Dražicích nad Jizerou s. r. o.“ (s. 161 – 178) již s ohledem na svůj obsah tvoří jen 



dílčí doplnění k „novému“ vlastníku zpracovávaných elektráren. Autor sám v úvodu uvedl, že 

podrobnější historie družstevních závodů nebude předmětem práce. 

Cíle práce, které si autor vytkl, jsou poněkud roztříštěny v obsáhlém úvodu. Na s. 12 

je uvedeno, že předmětem práce bude „reprezentativní průřez historií několika převážně 

vodních firemních elektráren vystavěných kolem první ¼. 20. století“. Následně je cíl doplněn 

na s. 15, že bude zkoumána „celá oblast elektrifikace firmy L&K jako celek se všemi MVE, TE 

rozvody vn a trafostanicemi. Právě zkoumání všech prvků nám může přinést patřičné výsledky 

např. v podobě pochopení rozvoje firmy L&K, nebo rozvoje elektrifikace v daném regionu“. 

Již zde je nutné sledovat nejasné splnění cílů. Cíl vymezený na s. 12 se autor snažil naplnit a 

v podobě technického popisu vodních elektráren v Hněvousicích, Haškově u Mnichova 

Hradiště, Bakově nad Jizerou a Rožátově a tepelné elektrárny v areálu mladoboleslavského 

závodu i zpracoval. Takto vytčený cíl však z mého pohledu není pro rigorosní práci 

dostatečně ambiciózní. Pokud však sledujeme druhý cíl, tedy význam elektráren pro 

elektrifikaci regionu či samotné mladoboleslavské továrny, tak s výjimkou několika náznaků 

autor mlčí. Není možné obecně odkázat na nedostatek pramenů, když autor ani neprováděl 

systematické hledání (ve zdrojích chybí dobový tisk, stejně jako fondy okresních 

zastupitelstev). V rámci obhajoby by se tak autor měl k této otázce podrobněji a 

v souvislostech vyjádřit.  

Závěr rigorosní práce je sice na první pohled obsáhlý, ale obdobně jako úvod 

netradičně pojatý. Obsahuje zkušenosti autora se získáváním pramenů a zpracováním práce. 

Obvykle by čtenář od závěru práce očekával odpovědi na vytčené cíle a jasně formulované 

závěry a ne osobní pocity autora. 

Předložená rigorosní práce je z pohledu historické práce pojata poněkud svérázně. 

Kladně je nutné zhodnotit autorům archivní výzkum, který však nebyl ve vztahu k cílům 

komplexní. Autor se poněkud spokojil s technickými údaji k jednotlivým elektrárnám a 

rezignoval na širší historické dopady a souvislosti a též i na formu jakou svou práci podal. 

Zajisté je nutné ocenit bohatou obrazovou a fotografickou část, která mimo jednotlivých 

památek dokládá i autorovo zaujetí pro dané téma. Několikastránkové fotografie v textu však 

ruší kontext výkladu a po optické stránce prodlužují práci. Vyvstává tak i otázka, zda po 

odstranění všech fotografií by práce splňovala předepsaná rozsahová kritéria. Na více místech 

má tak čtenář pocit, že text je jen komentářem k obrazové příloze, tak by však kvalifikační 

práce z oboru historie neměla vypadat. Předložená rigorosní práce tak spíše spadává k popisu 

památkového objektu s rozsahem zachovaného vybavení.  



Další připomínky směřují do jazykové roviny. Pokud odhlédneme od celkové 

obtížnější čtivosti, kterou ruší i citace v textu (např. s. 60), tak je nutné poukázat na 

skutečnost, že práce neprošla ani pečlivou jazykovou korekturou, což se mohlo promítnout i 

v několika věcných nepřesnostech (např. fúze se Škodovými závody). Nestandardně též 

působí nadměrné užívání zkratek, které ještě dále ztěžuje čtivost a přehlednost celého textu. 

 

Předložená rigorosní práce vykazuje vážné nedostatky. Při komplexním hodnocení je však 

nutné ocenit zaujetí autora zpracovávaným tématem a v neposlední řadě i vypětí s jakým 

autor pracoval na fotografické příloze, dokládající zachovalost objektů a původního vybavení 

jednotlivých elektráren, což je nepochybným přínosem celé práce Autor by podle mého 

názoru měl dostat prostor reagovat na výtky a možnost doplnit nedostatečně propracované 

části, proto s velkým váháním doporučuji předloženou rigorosní práci pana Jiřího 

Chmelenského k obhajobě. Důvodně však očekávám pregnantní vysvětlení připomínek. 
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