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CÍL PRÁCE 

Autor si za téma své práce zvolil obec České Milovy v česko-moravském pohraničí. Hlavním 

cílem jeho práce je pokusit se rekonstruovat na základě dostupných pramenů okolnosti vzniku 

tohoto sídla v rámci tzv. pozdní horské kolonizace a přiblížit rovněž jeho další, v mnoha 

ohledech specifický vývoj do poloviny 20. století s přesahem do současnosti.   

 

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ 

Autor se ve své práci rozhodl zabývat historickým vývojem malé a z pohledu „velkých dějin“ 

zcela marginální horácké obce na česko-moravském pomezí. Zdánlivě se jedná o velice 

standardní výběr tématu, tj. zpracování dějin rodné obce, s předpokládanou strukturou a 

formou zpracování. Předložená práce kolegy Vaška však tyto představy dalece přesahuje. Na 

základě dostupných pramenů a literatury se pokouší zasadit proces utváření, následné 

konsolidace i dalších proměn tohoto sídla do širšího kontextu v rámci celého regionu a 

především nastínit problematiku dosud badatelsky zcela okrajově zpracovaného tématu 

pozdní horské kolonizace. 

 

Úvodní část přináší geografické ukotvení práce. Autor zde vymezuje oblast Českého Horácka 

i příslušného dominia. Popis sídelní situace Českých Milov vhodně doplňují údaje z 

dobových topografií, které umožňují sledovat dynamický vývoj obce v klíčovém období, tj. 

od konce 18. do konce 19. století. Práci by rozhodně prospělo, kdyby zde autor uvedl 

přehlednou mapku, ve které by sledovaný region byl alespoň schematicky vyznačen. 

 

Nejvýznamnější částí bakalářské práce je druhá kapitola, která se podrobně věnuje utváření 

vsi v rámci tzv. pozdní horské kolonizace. Přes absenci důležitých informací k nejstaršímu 

období, se autorovi daří na základě pečlivého studia a kritické analýzy dostupných pramenů 

rekonstruovat pravděpodobný proces vzniku obce, vysvětlit dodnes přetrvávající specifika 

jeho sídelní struktury a nastínit životní podmínky prvních generací osadníků a jejich vzájemné 

společenské vazby. Dochází k závěrům a hypotézám, které výrazně posunují (a částečně i 

vyvracejí) dosavadní představy a poznatky. Nabízí se zde otázka, zda konfese, tj. zejména 

„skryté evangelictví,“ nemohlo být jedním z možných motivů horské kolonizace v tomto 

regionu? 

Zejména v úvodní pasáži bych autorovi vytkla sporou práci s odbornou literaturou, o kterou 

by se mohl metodologicky opřít např. při obecné definici kolonizace, kolonizačních a 

sídelních procesů a mobility obyvatelstva ve sledovaném období; rovněž u pasáží věnovaných 

demografickému vývoji obyvatelstva by bylo vhodné situaci na panství rámcově zasadit do 

kontextu celkové lidnatosti a demografické struktury obyvatelstva ČZ s ohledem na existující 



literaturu. Nabízí se např. práce Eduarda Maura, Pavly Horské, Otty Plachta ad. Chybí zde i 

odkaz na práci Josefa Křivky, Nové osady vzniklé na území Čech v letech 1654-1854 (1978, 

Milovy na s. 207). Poněkud nepřehledné je začlenění údajů spíše statistické povahy přímo do 

těla textu – tyto informace, konkrétně např. vývoj struktury rychmburského dominia (s. 11–

13), by bylo vhodné zpracovat formou tabulky, která by umožnila provedené změny lépe 

sledovat. Vhodné by bylo i zařazení relevantního obrazového materiálu, minimálně 

reprodukce rukopisných map (Preitschova 1731, Schindlerova 1783).  

 

Následující kapitoly sledují další vývoj Českých Milov od 80. let 18. století. Autor postihuje 

společenské i ekonomické vazby v rámci obce, jejímž specifickým rysem byla rovněž 

převažující nekatolická orientace starousedlíků. Vnímavě popisuje zásadní změny, které 

zapříčinilo zřízení a provoz sklárny ve 30. letech 19. století jako „cizorodého prvku,“ který 

mimo jiné přinesl i příliv sklářských dělníků katolického vyznání.  

Osudy obce po zániku patrimoniální správy jsou již nastíněny jen stručně: demografický 

vzestup a útlum po zániku sklárny, zisk přechodné samostatnosti obce i turbulentní období 

druhé světové války a čtyřiceti let komunismu. Konfesní otázku již nechává stranou, proto 

bych se ráda zeptala, jak se období od poloviny 19. století projevilo na náboženské struktuře 

obyvatelstva; podařilo se po celé další století zachovat „helvítského“ ducha Milov? 

 

Velkým přínosem je autorova práce s prameny a příslušnou literaturou. Chvályhodná je 

rovněž jeho pozornost věnovaná kartografickým pramenům, které v mnoha případech 

dokreslují a doplňují informace tam, kde ostatní prameny mlčí, případně slouží jako vhodný 

materiál ke komparaci a ověření nebo vyvrácení poznatků získaných z písemných pramenů. 

 

FORMÁLNÍ ÚPRAVA 

Práce Jana Vaška je psána čtivě, je stylisticky velmi vyzrálá a počet drobných překlepů 

výrazně nepřesahuje obvyklou míru. Již výše bylo naznačeno, že k přehlednosti některých 

prezentovaných poznatků by přispělo vytvoření přehledných tabulek a zařazení bohatšího 

obrazového doprovodu, na kterém by bylo možno předkládané argumenty lépe demonstrovat. 

 

Autorovi je bohužel zapotřebí vytknout jeho práci s citacemi a poznámkovým aparátem, která 

je poměrně nestandardní a poněkud ubírá vysokému standardu předkládané bakalářské práce 

na kvalitě. Cituje méně, než by bylo záhodno, např. v úvodní pasáži (s. 8) by se měly úplné 

citace jednotlivých topografií objevit v poznámkách pod čarou. Místo toho jsou uvedeny 

v textu a z hlediska míry informací nekonzistentně. Autor nepracuje se zkrácenými citacemi a 

v poznámkách díla opakovaně uvádí v plném rozsahu, což je zcela zbytečné. Naopak v mnoha 

případech necituje konkrétní stránky (např. u práce Karla Václava Adámka, pozn. 43, 62 ad.).  

Kartografické dokumenty by rovněž zasloužily podrobnější citaci (např. mapy 3. vojenského 

mapování, pozn. 113; u map z Virtuální mapové sbírky bych navrhovala doplnit konkrétní 

instituci, ve které je mapa uložena). Jednotlivé mapy by bylo vhodné rozepsat i do 

závěrečného seznamu pramenů. 

 

CELKOVÉ HODNOCENÍ 



Jan Vašek předložil k obhajobě práci vynikající úrovně, která je založena na pečlivém studiu a 

kritické analýze pestré škály historických pramenů. Jeho práce významně překračuje „pouhé“ 

dějiny jedné obce na Českém Horácku a svým dílem přispívá k poznání pozdní fáze vývoje 

sídelní struktury Čech. Sám autor ve své práci vyřkl množství hypotéz a témat, která by bylo 

možné dále rozvíjet a přímo se tedy nabízí v tomto směru pokračovat a zaměřit se obecněji na 

téma pozdní horské kolonizace, která je jedním z bílých míst české historiografie.  

 

 

NAVRHOVANÉ HODNOCENÍ 

Předloženou práci Jana Vaška doporučuji k obhajobě s hodnocením VÝBORNĚ. 
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