
Oponentský posudek na diplomovou práci

Šárky Maškové Janotové: Proměny agrární krajiny mikroregionu Sedlčanska v letech 

1850-1943, UK FF, ÚHSD 2012, 147 s. + přílohy.

Předložená diplomové práce se věnuje problematice regionálních hospodářských dějin. 

Tématické zaměření je samo o sobě přínosné, neboť historiografie hospodářských dějin 

potřebuje regionální sondy, které ve své jednotě umožní vytvoření plastického obrazu 

hospodářského vývoje země, včetně zhodnocení jednotlivých regionálních specifik. Časové 

vymezení diplomové práce vychází od rozpadu patrimoniální správy v polovině 19. století a 

končí dobou druhé světové války, kdy bylo Sedlčansko postiženo nuceným vystěhováním 

českého obyvatelstva. Povšechné zmínky by si zajisté zasloužilo, proč bylo pro vytváření 

německého „ostrova“ vybráno právě hospodářsky zaostalé Sedlčansko.

Diplomová práce je logicky strukturována, tak jak je v pracích s podobným 

tématickým zaměřením obvyklé. Po úvodu a kritickém rozboru pramenů a literatury se 

autorka věnuje vymezení regionu a vývoji správní organizace. V rámci této kapitoly autorka 

pojednává i o poštovnictví, zdravotnictví a školství. Poněkud neorganicky je část věnovaná 

hospodářskému školství oddělena (s. 133 a násl.). Respektuji autorčino začlenění podkapitoly 

věnované poštovnictví, ačkoli s ohledem na tehdejší poslání pošty by bylo možné i začlenění 

do kapitoly věnované dopravě. V další kapitole se autorka věnuje demografickému vývoji. 

Zdařile dokládá, že s ohledem na stupeň hospodářského rozvoje se jednalo o region potýkající 

se s trvalým úbytkem obyvatelstva. Pátá kapitola je věnována vývoji v nejdůležitějším 

hospodářském sektoru regionu – zemědělství. Autorka dokládá pomalý průběh modernizace 

zemědělské výroby. Ačkoli autorka podává celkem zdařilý přehled struktury sedlčanského 

zemědělství, přeci jen by bylo vhodné více využít statistických údajů, které by výklad lépe 

doplnily (např. ze sčítání zemědělských závodů v roce 1930).

Sekundárnímu sektoru je věnována šestá kapitola. Průmyslová, v mnoha případech 

spíše živnostenská, výroba zůstávala z valné části omezena na region a větší průmyslové 

podniky se tu nevytvořily. Autorka věnuje velkou pozornost vývoji mlýnů a mlynářství. 

Strojírenská výroba se omezila pouze na malovýrobu hospodářských strojů s regionálním 

dosahem. Bohužel i v rámci této kapitoly zůstala opomenuta statistická šetření živnostenských 

závodů (1902 a 1930). V dalších kapitolách přechází do oblasti sektoru terciárního. Základní 

přehled o vývoji dopravy přináší sedmý oddíl. Následující část je věnována vývoji 

peněžnictví. Autorka zdařile představuje regionální peněžní ústavy a jejich význam pro 

zkoumanou oblast. V poslední kapitole autorka rozebírá spolkovou činnost a regionální 



periodika. Poněkud stranou pozornosti zůstává otázka vývoje obchodu. K řazení jednotlivých 

podkapitol bych měl dílčí připomínku. Vhodnější by bylo, pokud by autorka postupovala 

důsledněji podle jednotlivých sektorů národního hospodářství, což by usnadnilo další využití 

dosažených výsledků. Dílčím problémem je nevyváženost jednotlivých kapitol, což však 

představuje celkem obvyklý problém u prací s tématikou regionálních dějin, neboť autor je 

často limitován dochovanými prameny.

Diplomová práce je psána čtivým jazykem a množství gramatických a stylistických 

chyb a nepřesností nepřekračuje úroveň obvyklou v tomto druhu prací. Přesto však by 

důslednější korektura jazykové a formální stránky (špatné řazení stran s. 32-34) byly ku 

prospěchu. Z dílčích připomínek je nutné zmínit zaměňování pojmu spolek a společenstvo (s. 

41 a 89). Spolek představuje institut soukromého práva s dobrovolným členstvím a 

společenstvo institut veřejného práva s povinným členstvím pro podnikatele určitého oboru. 

Kritičtější pohled by si zasloužil též přístup k dobové literatuře, neboť na s. 75 uvedené 

cukrovary v Čelákovicích a Neratovicích nikdy nestály. Z blízkého okolí těchto měst by se tak 

mohlo jednat o cukrovary v Toušeni, Mochově či Kostelci nad Labem.

Ocenění si zaslouží, že diplomantka postavila svou práci na studiu archivních pramenů 

a dobové literatury. V rámci archivního výzkumu se snažila hlavně o využití materiálů 

uložených ve Státním okresním archivu v Příbrami a v Městském muzeu v Sedlčanech. Do 

zorného pole své badatelské činnosti však mohla vzít i širší spektrum a podniknout sondu do 

oblasti zemské samosprávy či příslušné obchodní a živnostenské komory. V oblasti 

peněžnictví by za dílčí pozornost stál i Archiv České spořitelny, kde jsou uloženy materiály 

venkovských peněžních ústavů. Z dobové literatury představovaly pro autorku hlavní zdroj 

informací Rolnické listy.

Předložená diplomová práce Šárky Maškové Janotové i přes uvedené dílčí připomínky 

představuje přínos pro zkoumání regionálních hospodářských dějin 19. s 20. století. Práce 

podle mého názoru splňuje náležitosti a požadavky kladené na diplomové práce a proto ji 

mohu doporučit k obhajobě před komisí.
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