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S tématem kulturní krajiny se v diplomových pracích našeho oboru setká

váme v posledních letech častěji. Diplomová práce Ondřeje Přerovského na 

rozdíl od srovnatelných textů rezignuje na teoretickou precizaci vymezení kra

jinya kulturní krajiny a dosavadní teoretický a metodologický aparát přímo 

používá při analýze konkrétní krajiny Dolního Poohří. 

Své téma a přístup k němu vymezuje Přerovský spíše zprostředkovanou 

evokací než přímým pojmenováním. Ke svému předmětu pak sestupuje po 

horizontech, jejichž měřítko se postupně zmenšuje: Pojmenovává charakter 

krajiny, vymezuje její hranice prostřednictvím vývoje územně správního a cír

kevně správního uspořádání. vývoj osídlení pak sleduje od počátků ve střed

ním paleolitu. Pokračuje podrobnějším enumerativním popisem území 

z hlediska organizace ochrany jeho přírody a zvláštní pozornost věnuje histo

rickým komunikacím, vodním tokům a jejich vzájemnému vztahu. Jako střed 

krajiny, jehož roli i konkrétní volbu dobře vyargumentoval, pak zpracovává 

bývalé opatství premonstrátek u kostela Narození P. Marie v Doksanech od 

popisu klášterního areálu a jeho historie po podrobný analytický popis kláš

terní zahrady a zámeckého parku. Zaslouženou pozornost věnuje také roz

sáhlému hospodářskému dvoru kláštera při plném vědomí jejich neoddělitel

nosti ve všech sledovaných horizontech. Akcentování hodnot autenticity 

hospodářského dvora pokládám za jeden z nejsilnějších momentů práce. 

Doksanské panství pak přibližuje kapitola Zapomenutá sídla, kde diplomant 

v stručném historickém přehledu a charakteristice urbanistické struktury a její 

stavební náplně přibližuje jednotlivá sídla na jeho území. Měřítko sledování 

tématu se v závěrečné kapitole znovu mění a autor prostřednictvím obecněj-



šího principu zahrady zasazuje do tématu mikrokosmos svého domova a zá

roveň poukazuje na východisko našeho vnímání krajiny. 

Diplomant pro svůj průzkum krajiny dobře kombinuje využití relevantní 

literatury se "zkoumáním nohama" jako nejadekvátnějším způsobem osvojo

vání krajiny. Plnohodnotným prostředkem je mu také fotografie a prostředky 

literární evokace vizuálního. Přesvědčivost práce podkládá ale nejsilněji roz

měr osobní zainteresovanosti. Text není nikde samoúčelný, ve všech svých 

částech je směrován k jednomu úběžníku - současnému stavu krajiny a mož

nostem její revitalizace. 

Diplomovou práci Ondřeje Přerovského Litoměřicko - zahrada Čech. 

Krajem Dolního Poohří doporučuji k obhajobě. 
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