
Oponentský posudek na diplovomou práci Miroslava Mareše Historicko-geografické 
příkladové studie o rozvoji oblasti a sídel při komunikaci Praha – Brandýs nad Labem-
Stará Boleslav. 

 

Předložená magisterská práce se pohybuje v oblasti historické geografie a geografie 
dopravy. Celkem je rozdělena na 6 kapitol a jednu kapitolu literatury a přílohy. Textový 
rozsah je 51 stran bez literatury a pramenů, které jsou na 7 stranách. Celkem jsou 
součástí práce 4 tabulky, 3 mapy, 2 grafy a 1 obrázek. 

Po formální stránce práce nejeví závažné nedostatky. Citace literatury i převážné 
většiny pramenů jsou až na výjimky v pořádku . Po stránce jazykové lze vytknout 
nesprávné používání pomlček a spojovníků, často v letopočtech i v jednom odstavci (viz 
strana 31 dole). Tento problém je již v názvu práce v názvu Brandýs nad Labem-Stará 
Boleslav. Co se týká grafických prvků je někde na škodu jejich horší čitelnost (mapa č. 1 
na str. 13, mapa č. 3 str. 23, příloha č. 2, přílohy 6 až 8). 

  Po obsahové stránce však v práci shledávám závažné nedostatky. V první řadě je to 
obrovská roztříštěnost poznatků a chybějící jednotící linie při jejich zpracování i 
přestože jde o jednotlivé případové studie. Téma vlivu komunikace na rozvoj určité 
oblasti je nejen v historické geografii velmi nosné, ale autorovi se nepodařilo zachytit 
vývoj a přeměnu jak oblasti tak i dané komunikace, zvláště v případě tak významné 
cesty jakou v minulosti byla ta spojující Prahu se Starou Boleslaví. Také metody práce 
jsou spíše popisné a autor, ač je v podstatě vystudovaný historik, téměř nepoužívá jak 
analýzu pramenů, tak následnou syntézu poznatkú a jejich interpretaci. Samotný obsah 
práce pak působí jako popis jednotlivých nesouvislých časových úseků a oborů lidské 
činnosti v dané oblasti bez hlubšího zakotvení jak metodologického tak i 
faktografického. 

   Sice si autor neklade za cíl popis trasy a krajiny kolem ní, ale spíše na ní dívá jako na 
faktor změny, a na to jak ovlivňuje lokaci jednotlivých aktivit v různých časových 
obdobích. Zaměřuje se jen na určitá období a určité aktivity, přesto by v úvodu, alespoň 
krátká charakteristika oblasti měla být součásti takovéto práce. Citelně chybí například 
SWOT analýza oblasti, která by velmi  pomohla utřídění poznatků a především ke 
shrnutí roztříštěných poznatků z řady oborů (především pro kapitoly věnované 
suburbanizaci). Nelze příliš hodnotit ani to jestli autor splnil všechny cíle, které si 
v úvodu práce vytýčil, protože kromě výše stanoveného cíle, je v úvodu zmíněna 
otázka, která je v podstatě shodná s tímto cílem, tedy jak komunikace ovlivnila okolní 
území. To je velice široká formulace a zcela chybí dílčí otázky a hypotézy na které by 
konkrétní odpověď nalézt bylo jednoduší. V úvodu kromě formulace cíle práce, probíhá 
definice pojmů a historicko-geografické vymezení samotné komunikace na základě 



diskuze s literaturou (sledovaná komunikace je zobrazena na mapách 1 a 2). Zcela je 
tady a i jinde v práci opominut vliv nově vzniklé hlavní komunikace z Prahy, kterou je od 
80. let 20. století rychlostní silnice R 4.  

  Druhá kapitola má podobu metodických poznámek, kde paradoxně autor, když píše o 
metodice práce a rozhovorech s aktéry v území. Definuje otázky na které jistě od 
aktéru, případně studiem pramenů a literatury, mohl dostat dostatečné odpovědi, ale 
bohužel použil jich k dalšímu zpracování jenom malou část. Velmi stručně jsou pak 
vymezena sledovaná časová období tz. preindustriální, industriální a transformační a 
vymezuje se i zájmové území. I metodika práce se jeví jako roztříštěná a pouze dílčí.  

  V první příkladové studii nazvané historická silnice jako příležitost k lokalizaci 
ekonomických aktivit se autor zabývá umístěním zájezdních hostinců na dané trase. 
Ovšem obsah této kapitoly je důkazem nejednostnosti práce, a to jak v tématu, času i 
prostoru. Jednotlivé odstavce jsou věnovány jednotlivým obcím, první o Proseku mluví 
o zájezdním hostinci, ale proč byl umístěn právě zde a jestli s k němu vázaly jiné aktivity 
(přenocování při čekání na otevření bran, kováři a podkováří, obchod nezatížený 
městskými daněmi) to už obsahem odstavce není. Druhý odstavec pak mluví o Kbelích, 
ale mluví se tady o 19. století, které je zcela mimo časové zařazení kapitoly. U Vinoře 
se pouze uvádí neexistence hostince a vysvětlení, poč tomu tak je, chybí. U dalších 
obcí je pak opět jen popis existence nebo neexistence hostinců, zcela nelogicky se pak 
na straně 23 resp. 24 objevuje vysvětlení pojmu pražská silnice, která podle mého 
názoru patří do úvodní kapitoly.  Přestože není ani naznačen cíl nebo hypotéza této 
části práce tak v závěru dochází ke konstatování, že roli při lokacích hostinců sehrává 
průběh komunikace krajinou na kříženích cest či významných výškových bodech, ale to 
je jen jeden důvod, další např. přepřahání povozů, existence kováře či podkováře 
v místě, frekvence a způsob využití komunikace (dostavníky, poštovní vozy, formanské 
vozy, procesí) tady chybí. V další podkapitole je pak věnován prostor vzniku 
velkoobchodů se zemědělskou produkcí, kde je spíše hodnocena zemědělská produkce 
v určitých obdobích. Zjistil i přítomnost pivovarů a mlýnů, ale k dalšímu rozpracování 
této problematiky nepřistoupil (doba jejich činnosti, kam se pivo dopravovalo, vlastníci, 
provozy odebíraly produkci místních nebo ne? apod.). 

 Druhá příkladová studie je věnována lokálním determinantům pro rozvoj průmyslových 
aktivit, kde se zabývá lokací především potrvinářství (cukrovarnictví) a na ně navazující 
strojírenství a potom cihlářskému průmyslu.  Opět je téma podáno spíše utržkovitě a 
více pozornosti je věnováno cukrovaru ve Vinoři a strojírenské továrně pozdější 
Opravně STS ve Vinoři. Na straně 28 opět nelogicky s obsahem kapitoly se objevují 
tabulky s vývojem počtu obyvatel a domů ve sledovaném území. Naopak chybí právě 
využití sledované komunikace pro dopravu do těchto továren, případně změna její 
kvality a využití v té době. Součástí této kapitoly je i subkapitola o absenci železničního 
spojení ve sledované oblasti, jsou zde popsány železnice dotýkající se dané oblasti. 



Ovšem samotným plánům na výstavbu přímé železniční trati Praha – Brandýs nad 
Labem je věnována  jen velmi stručná zmínka. Poslední případovou studií jsou 
suburbanizační tendence v jednotlivých obcích. Tato kapitola je v práce nejobsáhlejší 
celkem 13 stran (předchozí studie mají pouze 6 resp. 8 stran), ale opět metodický a 
především obsahově spíše popisuje daný problém a samotný vliv komunikace se tady 
v podstatě neobjevuje. Přílohy věnované této částí práce jsou hůře čitelné, ale hlavně 
autor je v práci neinterpretuje právě v souvislosti s komunikací Praha–Brandýs, která 
není na přílohách ani zvýrazněna.   

   V jednostránkovém závěru celé práce jsou shrnuty cíle práce, ale ani zde není 
jednoznačné jestli jich bylo dosaženo a některé odpovědi ne zcela odpovídají obsahu 
práce a jsou většinou velmi obecné. 

 Musím konstatovat na základě výše uvedeného, že práce neodpovídá požadavkům 
magisterského stupně studia, svým obsahem, metodikou práce, ale i rozsahem 
především v kapitolách, kde by uchazeč měl projevit schopnost nejen pracovat 
samostatně s literaturou, ale také formulovat hypotézy a cíle a zasadit práci do 
všeobecného diskurzu historické geografie a používat příslušné metody a postupy při 
tovrbě vědecké práce.  

Doporučuji proto práci přepracovat a doplnit dle výš zmíněných připomínek, uspořádat 
lépe jednotlivé kapitoly práce. Zdůraznit a nově si položit dílčí výzkumné otázky a 
hypotézy a více vytěžit z dat a literatury, se kterou autor pracoval.  V této podobě 
nemohu doporučit tuto práci k obhajobě.  

 

Mgr. Tomáš Burda 

 

 

 


