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Jako téma své bakalářské práce zvolila autorka poměrně složitou problematiku, jakou je 

rekonstrukce vývoje intravilánu konkrétní lokality. Jedná se o výzkum, který vyžaduje užití řady 

badatelských postupů, včetně mezioborového výzkumu, a také detailní znalost místních poměrů .. 

Objektem zkoumání byla v tomto případě obec Libeř. Autorka v úvodní pasáži provedla shrnutí 

dosavadních znalostí o historickém vývoji této obce, u níž dřívější badatele zajímal především 

vývoj tamních šlechtických sídel; hlavní pozornost však zaměřila na vlastní historickou 

retrospektivní rekonstrukci intravilánu. Jako základní časovou rovinu využila zachycení situace v 

obci v tzv. Indikační skizze stabilního katastru (1841), od které postupovala výzkumem dalších 

časových vrstev, vymezených dalšími pramennými zdroji (1787, 1702, 1585). V rámci analýzy 

vnitřního vývoji vsi kombinuje chronologický postup s věcnou tematizací, kdy souhrnně pojednává 

o vývoji objektů uvnitř vsi v rámci dle jejich hospodářské funkce. 

Práce je založena na vlastním, časově náročném a poměrně pracném základním výzkumu. 

Závěr práce je příliš stručný a popisný; ve slovní podobě autorka neformuluje výsledky svého 

výzkumu dostatečně precizně. V práci si velmi cením rekonstrukčních historických map, které 

autorka v rámci práce vytvořila a jejichž prostřednictvím dokázala svůj základní výzkum 

presentovat velmi přesvědčivě. V práci je zřetelné silné badatelské zaujetí a schopnost vlastní tvůrčí 

aplikace. Zcela originálním způsobem autorka například řeší vhodně vybranou obrazovou přílohu, 

kterou jednak dokumentuje dílčí dochované prvky starší zástavby a zároveň pomocí výřezu z 

indikační skizzy identifikuje jejich polohu v terénu. 

Badatelsky nejpracnější a časově nejnáročnější částí přípravy této práce bylo vytvoření 

přesné retrospektivní rekonstrukce držby jednotlivých objektů v obci. Tuto část autorka 

zpracovávala systematicky a dlouhodobě; v samotné práci je však presentován až výsledná podoba 

Gako Příloha na s. 40-50), obsahující stručnou charakteristiku každého objektu a tabulku s 

přehledem držitelů ve sledovaném období. U této části postrádám podrobnější pasáž, ve které 



autorka měla blíže popsat samotnou metodiku zpracování této posloupnosti, která je nezbytným 

základem pro každou další práci na rekonstrukci intravilánu či vývoje plužiny. 

Práce je po jazykové stránce vyhovující; jen ojediněle zůstaly v textu překlepy, které unikly 

korektuře (s. 14 "1878" místo "1787"); autorka též často užívá v textu archaismy v podobě 

dobových pojmenování pramenných zdrojů (např. "urbur" aj.), pro které obvykle užíváme moderní 

archivní terminologii. Za nezvyklé považuji také chronologicky otočené datování kapitol (1841-

1787, 1787-1702, 1702-1585), které sice v sobě obsahuje retrospektivitu použitých metod (od 

mladších informačních zdrojů ke starším), ale obvykle jsou v odborném textu časová údobí 

vymezována vzestupně (tj. logičtěji 1787-1841 apod.). 

Jako celek doporučuji rukopis Veroniky Kucrové k obhajobě jako závěrečnou práci 

bakalářského stupně studia. Navrhuji klasifikaci stupněm ještě stupněm "výborně", a to za 

předpokladu, že v rámci ústní obhajoby práce dokáže autorka přesvědčivým způsobem presentovat 

metodiku, jakou dospěla k vytvoření Přílohy 9.1 "Vývoj držby jednotlivých usedlostí". 

V Pardubicích 7. června 2008 

prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. 
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