
Posudek oponenta rigorózní práce

Mgr. František Prokop: Dějiny řeky. Dolní tok řeky Lužnice, Praha 2011, 125 stran rkp + 

přílohy.

Autor  si  zvolil  slibné  téma  z oblasti  regionálních  dějin.  Rozhodl  se  totiž 

věnovat  dějinám  dolního  toku  řeky  Lužnice,  který  se  významně  zapsal  do  naší  národní 

minulosti.  Život  podél  řek a význam vodních toků pro člověka zůstával  dlouho na okraji 

bádání našich historiků. Největší pozornosti se dosud těšila Vltava, zatímco ostatní české toky 

zůstávaly  snad  s výjimkou  Labe  stranou  zájmu.  Prokop  se  přitom rozhodl  rezignovat  na 

politické dějiny zvoleného území a zabýval se především ději hospodářskými a sociálními. 

V první kapitole své práce správně konstatoval, že dějiny řeky musí být pro historika vždy 

svázány s aktivitami člověka, který u řeky žije a všemožným způsobem ji využívá (s. 7).  

Autor své dílo rozdělil  do devíti kapitol. Jejich obsah i rozsah odpovídají koncepci 

práce.  Poněkud  pochybné  je  pouze  autorovo  rozhodnutí,  zařadit  mezi  ně  závěr,  seznam 

použitých pramenů a literatury a přílohy, zatímco úvod ponechal vně této struktury.  Vedle 

úvodu a první kapitoly, kde Prokop seznamuje s cíly své práce, považuji za stěžejní kapitoly 

čtvrtou, pátou a šestou. Autor se zde pokouší těchto cílů dosáhnout a sestavit plastický obraz 

sounáležitosti  člověka  s řekou  v minulosti.  Výše  uvedenou  interakci  analyzuje  jen  do 

poloviny 19. století,  kdy se podle jeho názoru v souvislosti s rozvojem průmyslu zásadním 

způsobem transformoval poměr mezi člověkem a řekou. Dosud partnerský vztah mezi oběma 

subjekty se změnil v dominantní postavení prvního z nich. Z práce je zřejmé, že tuto změnu 

Prokop,  který  hledí  s určitou  až  nekritickou  nostalgií  na  vztah  řeky  a  člověka  v dávné 

minulosti, nevítá. Zvolený mezník, tedy rok 1850 ovšem považuji za poněkud umělý, což sám 

autor bezděky přiznal, když sledoval aktivity Vojtěcha Lanny na Lužnici bez ohledu na něj.    

Ve čtvrté kapitole autor upozorňuje na souvislosti mezi přírodní povahou toku řeky a 

lidským osídlením.  Zdůrazňuje však také význam obchodních cest  a  jejich křižovatek,  na 
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jejichž  průběh měla  řeka nemalý  vliv.  V páté  kapitole  se  Prokop věnoval  historii  plavení 

dřeva na dolní Lužnici. Upozorňuje především na dílo Vojtěcha Lanny, jehož zásluhou došlo 

v polovině 19. století ke zlepšení splavnosti. V šesté kapitole pak autor zkoumal rozvoj řady 

dalších  hospodářských aktivit  přímo  svázaných  s řekou.  Soustředil  se  zejména  na  historii 

přilehlých  mlýnů,  které  zřejmě  sehrály  značnou  roli  v rozvoji  Prokopova  zájmu  o  dolní 

Lužnici.

Prokopova práce je nesporně výsledkem dlouhodobého vědeckého úsilí. Autor musel 

překonat řadu překážek a vyrovnat se s komplexním charakterem zvoleného tématu. Využíval 

přitom dostupnou odbornou literaturu a až na výjimky (např. dílo Milana Hlavačky a Jana 

Kyncla)  neopomenul  zásadní  práce.  Je  tedy  dobře  seznámen  s výsledky  dosavadního 

výzkumu.  Současné  přinesl  mnohé  nové  poznatky  a  interpretace  k regionálním  dějinám 

povodí dolní Lužnice. Prokopova práce sice stojí především na literatuře, částečně však využil 

i materiálů uložených v pražském Národním archivu. O rozsahu prostudované dokumentace 

se  však  čtenář  dozví  jen  málo  ze  seznamu  literatury  a  pramenů  a  je  tak  odkázán  na 

poznámkový  aparát.  Seznam  není  vhodně  strukturován,  prameny  by  měly  být  zřetelně 

odděleny od literatury.        

 Přes výše uvedené soudím, že práce splňuje požadavky kladené na práci rigorózní, je 

původním  vědeckým  dílem.  Po  jazykové  a  technické  stránce  neobsahuje  významnější 

nedostatky.  Autor  proto  podle  mého  názoru  naplnil  předpoklady  nezbytné  k její  úspěšné 

obhajobě.

Praha, 19. srpna 2011  doc. PhDr. Václav Horčička, Ph. D.
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