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Posudek rigorózní práce

Autorova  rigorózní  práce  vychází  z tématu  práce  diplomové,  kterou  na 

Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy obhájil roku 2005. Na úvod je třeba říci, 

že ve srovnání s prací předchozí je tato studie zpracována mnohem fundovaněji a 

obsahuje větší množství odkazů i dalších materiálů. Mgr. František Prokop přitom 

prokázal  mimořádnou  profesionální  zdatnost,  znalost  vědecké  práce  i  práce  s 

odborným textem. 

František Prokop se navíc zabývá vděčným tématem, které se mu podařilo 

úspěšně a navíc přitažlivě zpracovat. Dějiny dolního toku řeky Lužnice totiž pojal 

nejen jako topografickou studii, ale jako historii toku, jenž se významně zapsal do 

naší národní minulosti.  Přitom je třeba zdůraznit,  že podobné téma z regionální 

historie zůstávalo velmi dlouho (snad s výjimkou Vltavy a Labe) na okraji bádání 

našich historiků. Autor přitom ponechává politické dějiny tohoto subregionu na 

okraji  svého  zájmu  a  zabývá  se  především  záležitostmi  hospodářskými  a 

sociálními. Práce je rozdělena do devíti kapitol, jejichž obsah odpovídá nastíněné 

koncepci práce. Hlavní část studie přitom představují kapitoly čtyři, pět a šest, ve 

kterých  autor  úspěšně  vytváří  obraz  sounáležitosti  člověka  a  přírody,  v tomto 

případě řeky Lužnice. 
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Nedostatky  v rigorózní  práci  jsou  spíše  marginálního  charakteru.  Za 

diskutabilní považuji autorovo rozhodnutí omezit svou studii rokem 1850, kdy se 

–  podle  jeho názoru  –  dosavadní  partnerský  vztah  člověka  a  řeky s rozvojem 

průmyslu zásadním způsobem proměnil a dominující úlohu nadále hrál jen jeden 

z nich. Zvolený mezník je však podle mého názoru umělý a sám autor stanovenou 

linii  překračuje pří líčení osudů Adalberta (Vojtěcha) Lanny.  Při práci by bylo 

také  možné  ve  větší  míře  využít  dochované  archivní  prameny  (čerpal  jen 

materiálů z Národního archivu). Nevhodně je také strukturován soupis pramenů a 

literatury, kde by měly být obě tyto kategorie zřetelně odděleny. 

I přes tyto připomínky jsem přesvědčen, že práce Mgr. Františka Prokopa 

„Dějiny  řeky.  Dolní  tok  řeky  Lužnice“  splňuje  požadavky  kladené  na  práci 

rigorózní a je původním vědeckým dílem. Autor proto podle mého názoru naplnil 

předpoklady nezbytné k její úspěšné obhajobě.
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