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Univerzita Karlova v Praze, Fakulta filozofická, Ústav českých dějin 200712008 

V. Kucrová sleduje vývoj intravilánu jedné vsi jv. od Prahy od konce 16. do poloviny 19. stol. Její 
bakalářská práce má přispět k poznání vývoje české kulturní krajiny v novověku a dále vytvoř'it 

předpoklady pro dllkladnější sepsání celkových dějin dané obce. Pramenným východiskem jsou pro ni 
především pozemkové knihy, urbáře, katastry, robotní seznamy a mapy. vývoj intravilánu autorka 
sleduje retrospektivním zpúsobem. Zdá se, že tím vytěžila z pramenú maximum údajÍl vhodných pro 
daný účel a že se jí vcelku spolehlivě podařilo rekonstruovat vývoj jednotlivých usedlostí. Práci 
autorka doplnila četnými vhodně volenými přílohami, zejména reprodukcemi starých map a plánl'! i 
vlastními kartografickými produkty a řadou instruktivních fotografií. Dokázala se rovněž dúkladně 
seznámit seznámit s příslušnou literaturou a metodícky se o ni opřít. Promyšlená anal}'za výše 
uvedených pramenLJ ji dovedla k poznání, že Libeř procházela v zásadě stejným vývojem jako jiné 
vnitrozemské vesnice v Čechách, tj. že v ní došlo v 18. a 19. století k proměně pi'lvodního selského, 
respektive-selsko chalupnického osídlení v osídlení s vysokým počtem vesnických domki'l bez pi'ldy 
nebo jen s minimálním pozemkovým přídělem, což výrazně pozměnilo i Pllvodní pl'!dorys vsi. 

Proti práci nemám žádné zásadní námitky, jen několik drobnějších připomínek. Pokud autorka cituje 
prameny, nazývá je vždy jejich pi'lvodními názvy, jako jsou "registra purkrechtní", "napravená fase 
TK" nebo "urbur". V odborné literatuře je běžnější používat názvy, na nichž se shodla novodobá 
archivistika, v našem případě pozemková (gruntovní) kniha, vizitační nález TK nebo urbM-, jinak 
mlUe doj ít i k nedorozuměním. Především mi ovšem není zcela jasné, jak autorka při sledování 
jednotlivých majitelll postupovala. Sledovala prodeje jeden po druhém, nebo se jen spokojila 
sjménem "po chalupě", které, jak sama přiznává, nemuselo být zcela stabilní? A pokud skutečně 
sledovala všechny prodeje, proč u ní ceny nemovitostí končí rokem 1702 ? Autorka k tomu uvádí na 
str. 7, že gruntovní kniha z roku 1702 obsahuje pouze jeden zápis starého a nového hospodáře. To se 
v ní nepokračovalo až do vzniku další? Věc by bylo třeba podrobněji vysvětlit. Další problém spatřuji 
v tom, že retrogradní postup vedl autorku k tomu, že podává výklad ve třech časových úsecích 
počínaje nejmladším a konče nejstarším, To na jedné straně dává dobrý obrázek o celkových 
proměnách intravi lánu v daném časovém úseku, ale zárovell vede k nepřirozenému trhání děj in 
jednotlivých gruntLI. Domnívám se, že retrospekce mohla zllstat jen postupem pracovním, ale 
k výkladu měl být zvolen postup chronologický, který by umožnil podat obraz vývoje vsi v ucelen~iší 
podobě. K detailúm bych řekl: Na str. 12 by bylo vhodnější místo obratu germánský voják označení 
germánský bojovník, obvyklé v archeologických pracích. "Selský statek" a "chalupa" (s.15) nebyly 
právní kategorie, jen označení nhně velkých usedlostí, přičemž hranice mezi oběma skupinami nebyly 
neprostupné. Jednotlivé grunty autorka označuje popisnými čísly, o nichž soudí, že jsou to čísla z r. 
1771. Nezmiiíuje se, že roku 1805 došlo k novému číslování, které starý stav mohlo (ale nemuselo) 
změnit. Bylo by dobré sdělit čtenáři, jak tomu bylo v Libři. Josefský a stabilní katastr nebyly vydány, 
ale sepsány či zhotoveny, prvý znich nikoliv r. 1878 (s.14), druhé datum (1841) také není přesné. 
Jinak má práce dobrou jazykovou kulturu, jen na několika místech autorka přehlédla hrubé chyby ve 
shodě podmětu s přísudkem: usedlosti se stavěli (18), chalupy vytvořili (18), stavení vznikaly (28). 
Zmíněné výtky nic nemění na přínosnosti práce, jejíž autorka dobře zvládla metodickou prúpravu a 
věnovala práci velkou péči, prozrazující i její úzký osobní vztah k lokalitě. Doporučuji práci 
k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dob~ s tím, že v případě, že V, Kucrová při obhajobě 
zdúvodní dúkladněji použitou metodiku, nemám námitek proti hodnocení výborně ..... 
V Praze 9. června 2008. 

Prof. PhDr. Eduard Maur, CSc. 


