
Vývoj významu Proškova vodního  mlýna  v osadě Poteplí od konce 19. Století po současnost 

Hana Zdražilová 

 

Předmětem bakalářské práce Hany Zdražilové je vývoj jednoho z četných mlýnů na 

Loděnickém potoce. Konkrétně  se jedná o mlýn na katastru obce Malé Kyšice, okr. Kladno,  

v místní části Poteplí.  Časový záběr práce je vymezen obdobím, kdy je mlýn ve vlastnictví 

posledních majitelů, rodiny Prošků, tj. od roku 1892 do současnosti.  

Vzhledem k pestré historii mlýna v průběhu zvoleného období pojednala autorka v rámci své 

práce několik dílčích témat: vývoj mlýna v obecných souvislostech vývoje mlynářství 

v českých zemích; aktivní zapojení mlýna do obecného procesu vzniku a počátečního vývoje 

individuální a masové rekreace; soukromé podnikání v období socialismu a aktuální 

transformaci mlýna ve specifické muzeum pod širým nebem či malý mlynářský skanzen. 

Jak sama autorka na s. 3 píše, její bakalářská práce je mikrohistorickou sondu do života jedné 

rodiny, zasazenou do mikroregionu jedné malé osady. Kromě líčení pestré historie  zaujme 

práce pozoruhodným metodickým přístupem. Autorka správně pochopila, že téma z moderní 

a nejnovější historie nabízí možnost využívat velmi širokou a pestrou nabídku pramenů. 

Konkrétně se jedná o písemné prameny úřední  povahy (např. fondy Mlynářského ústředí, 

Státního obilního ústavu, vodní knihy), dále prameny memoárové (Kronika obce Malé 

Kyšice, Kronika mlýna v Poteplí), kartografické prameny, archiv rodiny Prošků, obrazové 

prameny, resp. fotografické prameny a prameny orální historie. Studium uvedených pramenů 

autorka doplnila ještě vlastním terénním bádáním. Analýzu jednotlivých pramenů i jejich 

vzájemnou kombinaci provedla autorka příkladným způsobem. Na základě svých předchozích 

zkušenosti si dovoluji tvrdit, že H. Zdražilová vytvořila studii na  úrovni magisterské 

diplomní práce. Velmi kvalitní textovou část, vhodně doplnila pestrým výběrem ilustrací. 

V textové, ani ilustrační složce neshledávám, žádné podstatné nedostatky. Kvalitně 

zpracovaný je i poznámkový aparát, soupis použité literatury, pramenů a internetových 

zdrojů. Bakalářskou práci Hany Zdražilové doporučuji k obhajobě s hodnocením výborně. 

 

V Praze 8.1. 2017                                           prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc. 



 

 

 


