
Oponentský posudek bakalářské práce Šárky Janotové: 
Zaniklý vodní mlýn v katastru obce Skuhrov: Příspěvek ke studiu české  

industriální krajiny 19. – počátku 20. století.1 
 
Diplomovou prací Šárky Janotové je výzkum zaniklého vodního mlýna ve Skuhrově a jeho zařazení 
do širšího kontextu historického zkoumání mlýnů a mlynářství a regionálního vývoje Sedlčanska. 
 
Předmět a cíle práce jsou jasně vymezeny, dále v oddíle „Metody práce“ uvádí autorka kromě 
metod také přehled základní literatury a svá teoretická východiska. Jako výzkumnou metodu si 
autorka zvolila kombinaci studia archivních materiálů, sběru a zpracování terénních dat a jejich 
propojení s kartografickými prameny a další literaturou. 
 
V kapitole „Mlynářství a jeho stručná historie“ popisuje vývoj mletí obilí od neolitu po moderní 
dobu, její podání se však neomezuje jen na popis technologické změny, ale dotýká se výběrově i 
dalších témat např. počtů mlýnů, náplně mlynářské práce, organizace výroby aj. Tímto způsobem 
vytváří plastický a zajímavý obraz vývoje mlynářství. Na konci kapitoly nechybí závěrečná 
rekapitulace. Autorka čerpá z několika autorů, zejména z knih J. Klempery Vodní mlýny v Čechách 
II, (2003), L. Štěpána a M. Křivanové Dílo a život mlynářů a sekerníků v Čechách (2000) a druhého 
dílu této knihy (Štěpán et al. 2008), ale i regionální literatury (Habart 1998). Této kapitole by se 
dalo vytknout, že snahou postihnout množství dílčích témat vzniká dojem mírné neuspořádanosti, 
která však rozhodně nevadí porozumění a přináší spoustu zajímavých informací. S ohledem na 
čtivost textu bych vyzdvihla užití citací, které text oživují, konkrétně např. citace z Č. Habarta 
týkající se zápisů o mletí – vrubech, které musel mlynář vést (Habart 1998, s. 198 cit na s. 20). 
 
Oddíl „České země“ v kapitole „Hospodářství 19. a 20. století“ začíná možná diskutabilním 
tvrzením, že „Nejčastěji je průmyslová revoluce chápána jako proměna zemědělské společnosti na 
společnost průmyslovou.“ (s. 25), ale autorka rozhodně nesetrvává při tomto plochém vidění a píše i 
o společenské proměně a „prostorových změnách“ a urbanizaci (s. 26). Popisuje retardaci vývoje v 
některých regionech a rozepisuje se i o hnacím motoru vývoje – kumulovaném kapitálu, dále také o 
etnických a sociálních specifikách vývoje v Českých zemích. Následující oddíl o hospodářském 
vývoji na Sedlčansku začíná popisem vývoje panství Lobkowiczů v novověku a pokračuje popisem 
pomalé industrializace regionu, který autorka dokládá citacemi z regionální literatury (Habart 1994) 
i regionálního tisku (Rolnické listy). Velice zajímavý obrázek autorka podává o krizi hospodářství 
na konci 19. století a jejím dopadu ve sledovaném regionu. Je nutné zdůraznit, že tento vývoj 
autorka sestavila na základě vlastního archivního studia (zejména písemná pozůstalost Václava 
Chmátala, SOA Příbram) a sekundární literatury. 
 
Kapitola „Skuhrovský mlýn nahlížený pomocí terénních, kartografických a archivních pramenů“ 
začíná rekapitulací metody, kterou je kombinace terénního výzkumu, studia kartografických 
pramenů a archivního studia písemností vztahujících se přímo k mlýnu či jeho majitelům. „Čtení 
těchto pramenů“, jak píše autorka, „a jejich vzájemná kombinace nám […] pomohou vytvořit co 
možná nejplastičtější spodobnění mlýna.“ (s. 37). Autorka zde konkretizuje svůj zájem o 
Skuhrovský mlýn do let 1880 a 1924, kdy měl mlýn dle písemných pramenů fungovat. 
 
Autorka provedla terénní výzkum a v práci popisuje jeho dochované části vč. uvedených rozměrů 
(v obrazovém provedení v příloze 1). Tento výzkum porovnává s údaji, které získala ze studia 
kartografických a katastrálních pramenů. Zdroje, ze kterých čerpá, důkladně popisuje a vysvětluje 
jejich výpovědní hodnotu pro své téma. Vybrané území sleduje pečlivě v dostupných pramenech, 
konkrétně např. v berní rule, mapách stabilního katastru z roku 1839, v novém mapování z roku 
1890 a mapě pozemkového katastru z roku 1924 a také v I. (Josefském), II. (Františkově) a III. 

                                                 
1  hodnocení bylo provedeno na základě elektronické verze práce - pozn. oponentky 



vojenském mapování nebo Wasserübersichtskarte z roku 1890. Autorka v práci využila mj. 
zmiňované archivní prameny z fondů Státního okresního archivu v Příbrami. V archivu se 
soustředila na informace vztahující se ke skuhrovskému mlýnu, obci Skuhrov a Počepicům, pod něž 
Skuhrov spadá a snažila se také získat informace o majitelích mlýna. 
 
V kapitole „Skuhrovský mlýn“ autorka nejprve popisuje polohu a vývoj regionu i jeho podobu. 
Převážně z různých pramenů SOA Příbram sestavuje barvitý obrázek mlýna a jeho okolí. Píše o 
komplikacích, které měl stavitel mlýna František Martínek z Oukřtalova při registrování a 
povolování stavby i o jeho sporech s okolními mlynáři. Zabývá se dále rozpory mezi stavem 
zjištěným terénním ohledáním a údaji v písemných pramenech a kartografických pramenech. 
 
Práce má dostatečně dlouhé a srozumitelné resumé. 
 
Hodnocení práce: 
 
Práci hodnotím jako výbornou z hlediska práce s prameny, využití dostupných zdrojů i po stránce 
čtivosti, kterou považuji za důležitou i u odborného textu. Práce je na bakalářskou diplomovou 
práci relativně dlouhá (94 s.), je přehledně a smysluplně členěná a sleduje vybraný fenomén z 
různých úhlů, které dohromady skládají barvitý obrázek Skuhrovského mlýna. 
 
Práci bych vytkla pouze drobnou neuspořádanost v kapitole o vývoji mlynářství a v oddíle o užitých 
pramenech, kde kartografické prameny jsou podrobeny částečné analýze už v jejich výčtu (kapitola 
„Skuhrovský mlýn nahlížený pomocí terénních, kartografických a archivních pramenů“), ale  
archivní prameny až v kapitole následující („Skuhrovský mlýn“). 
 
Druhá výtka by směřovala k chybějícím nebo neúplným citacím (kniha Luďka Štěpána na s. 8, 
Ervína Černého na s. 9) a zvláštnímu typu citování internetových stránek např. 
http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?TYPPRAC=CUZK&PRARESKOD=0&MENUID=10017&A
KCE=DOC:20-KATASTR_HISTORIE (s. 42). Dle mého soudu by bylo vhodné před odkaz vhodné 
uvést „Český úřad zeměměřičský a katastrální – Stručná historie katastru nemovitostí“ a za citaci 
datum stažení. 
 
Tyto výtky však neubírají práci na celkové srozumitelnosti a práce plně splňuje po stránce 
obsahové, metodologické i teoretické nároky kladené na bakalářskou práci na FHS UK. Práci 
doporučuji k obhajobě a hodnotím ji na výbornou (1). 
 
Mgr. Karolína Pauknerová 
FHS UK, katedra antropologie 
V Praze 27. 7. 2009 
------------------------------------------------ 
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