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Bakalářská práce Šárky Janotové vznikla v rámci programu systematického studia vývoje 

krajiny Čech v době industriální. Předmětem práce je zaniklý vodní mlýn, jehož relikty jsou 

v terénu dosud patrné. Práce obecně vychází z pozic hospodářských dějin a mezioborového 

studia vývoje krajiny. Kromě příslušné odborné literatury Š. Janotová využívala širokou škálu  

pramenů písemných a kartografických a poznatky získané archivním studiem doplnila 

intenzivní prací v terénu. 

Autorka uvádí práci obšírnou historicko technologickou sondou do vývoje mlynářství obecně, 

se zvláštním zřetelem na vývoj v Čechách. V další kapitole nastiňuje ekonomický rámec 

období průmyslové obecně i konkrétně v Čechách. Důraz potom klade na hospodářské 

poměry na Sedlčansku ve 2. polovině 19. a na počátku 20. století. Zvláště se věnuje situaci 

v zemědělství. 

Poté se autorka již velmi důkladně věnuje sledované lokalitě. Na základě kombinace 

písemných a kartografických pramenů s terénní studiem rekonstruuje detailně vývoj mlýna od 

založení, někdy mezi lety 18777-80 až po zánik požárem v roce 1924.   

Za velmi cennou považuji závěrečnou kapitolu (s. 70-73), v níž autorka shrnuje a kriticky 

vyhodnocuje získané poznatky. Dochází k závěru, že krátká a neúspěšná historie zkoumaného 

mlýna byla ovlivněna souběhem více nepříznivých faktorů jak obecného charakteru (tj. 

hospodářskou, resp. zemědělskou krizí), tak lokálními i zcela osobními faktory (vysoká 

regionální mlynářská konkurence a patrně nepříliš zdařilý, resp. ve své době již  značně 

zastaralý projekt mlýnského objektu). 

Textovou část práce vhodně doplňuje bohatá obrazová dokumentace, jak archivních pramenů, 

tak vlastní terénní dokumentace. Rovněž citační aparát a závěrečný seznam použitých 

pramenů a literatury je na vysoké úrovni. 

Práci Šárky Janotové považuji za vynikající, doslova vzorové dílo. Domnívám se, že by 

zasluhovalo publikaci přinejmenším v regionálním odborném tisku.  

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě s hodnocením výborně (1). 

 

V Praze 16.7.2009                                                           doc. Václav Matoušek 



 

 


