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Bakalářská práce Veroniky Sladké vznikla v rámci dlouhodobého projektu systematického 

studia proměn vztahu člověka a jeho přírodního prostředí v období industrializace v Čechách. 

Autorka zvolila specifické téma na pomezí rekreačních a osvětových aktivit. 

Předmětem práce je osvětová činnost Rudolfa Köglera, amatérského geologa a astronoma 

z Krásné Lípy, resp. Zahrady. V roce 1937 zpřístupnil Kögler na zahradě svého domu v obci 

Zahrada vlastnoručně vytvořenou geologickou mapu nejbližšího okolí. V letech 1941-45 

provozoval vlastní naučnou stezku, první naučnou stezku na území Čech. 

Líčení Köglerova života a díla předchází několik kapitol, v nichž autorka postupně zasazuje 

předmět svého studia do obecných souvislostí industriální epochy, dále se věnuje fenoménu 

volného času, podrobně sleduje proměny vztahu člověka k přírodnímu prostředí v novověku. 

Navazuje stručnou historií vzniku a počátečního vývoje turistiky a s ním úzce souvisejícího 

rozvoje vlastivědy, zvláště fenoménu naučných stezek. Nechybí ani podrobná přírodní a 

kulturně historická charakteristika Šluknovska. Podklady pro svou práci čerpala V. Sladká 

z odborné literatury, regionální vlastivědné produkce, dále z rozhovorů s pamětníky, tedy 

metodami orální historie. Nedílnou součástí studia byla i terénní pozorování. 

Práci V. Sladké hodnotím jako pozoruhodný a velmi užitečný počin v oboru studia 

historického vývoje naučných stezek, které byly dosud při studiu vztahu člověka a přírodního 

prostředí v době industriální u nás opomíjeny. Autorka prokázala velmi dobrou orientaci 

v problematice vývoje vztahu člověka a jeho přírodního prostředí. Pochopila a tvůrčím 

způsobem zpracovala specifiku vztahu člověka a přírodního prostředí v období 

industrializace. Práci doprovází bohatý a kvalitní ilustrační doprovod. Pozoruhodný je i 

soubor příloh tvořený částečně vybranými tabulkami a mapami z regionální literatury, 

částečně vlastní dokumentací současného stavu studované naučné stezky. 



Po obsahové i formální stránce zasluhuje bakalářská práce V. Sladké nejvyšší ocenění. 

Zvláště cenná je samostatná vlastní badatelská práce, jejíž výsledky dokázala autorka výstižně 

shrnout v obsáhlém závěru.  

Bakalářskou práci V. Sladké doporučuji k obhajobě s nejvyšším hodnocením výborně. 

 

 

 

 

 

V Praze 18.7.2011                                                        Doc. PhDr. Václav Matoušek, CSc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


