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Autorka diplomové práce, Bc. Ludmila Raková napsala diplomovou práci s velkým osobním 

zaujetím pro věc, což se odrazilo od první po poslední kapitolu. Prvotní obavy vedoucího 

práce z toho, že práce bude příliš rozsáhlá, nepřehledná a málo gradující, se rozplynuly již při 

prvním čtení rukopisu. Poměrně útlá práce (114 stran textu) obsahuje velmi mnoho 

potřebných informací, údajů i vlastních úvah, avšak žádné nadbytečné texty. Velmi přehledně 

uspořádané přílohy a obrazové materiály jen dokreslují celkovou kvalitu této práce.  

Za upřímnou snahu dodat práci určitou nadhodnotu, či větší „punc“ vědeckosti, považuji 

použití konceptu modelu DPSIR, který má sloužit pro analyzování vztahů příčina-následek 

mezi ekonomickým, sociálním a environmentálním systémem. Jak sama autorka uvádí (str. 

22): „použít rámec DPSIR pro účely historiografické studie je nestandardní, ale je to jedním 

z cílů“.  Tento cíl se podařilo autorce splnit a v samotném závěru (str. 107) pak uvádí: 

„Rámec DPSIR aplikovat na historiografickou studii lze, avšak s vědomím a respektem 

uvedených omezí“.  S tímto závěrem je nutno beze zbytku souhlasit.  

Modelová oblast, kterou si autorka diplomové práce zvolila, nebyla doposud z historického 

ani přírodovědeckého hlediska takto komplexně zpracována a může tedy sloužit jako určité 

vodítko pro zpracování dalších oblastí, kterých je na území bývalých (politicko-

administrativních) Sudet bezpočet. Prozatím byla takto popsána území, která jsou z hlediska 

cestovního ruchu a ochrany přírody více významná a rozsáhlejší (Šumava, Krkonoše, Český 

Les, Novohradské Hory – např. nakladatelství Baset). Zpracované údaje v této diplomové 

práci by mohly po úpravě posloužit pro obdobnou publikace zaměřenou na území Přírodního 

parku Bezručovo údolí (zřejmě bez použití rámce DPSIR). 

V tzv. dosídlených oblastech České republiky dnes vyrůstá již třetí generace „nových“ 

obyvatel, kteří jsou již s tímto územím bytostně spjati. Jejich zájem o historii území a o tzv. 

paměť krajiny je neustále narůstající, neboť činnost člověka zanechává v krajině stopy či 

znaky, z nichž některé mohou být smazány nebo nahrazeny hned po jejich objevení se, jiné 

přetrvávají dlouhá léta i staletí a jdou z krajiny „vymazat“ jen velmi obtížně, či vůbec ne. 



Publikování této práce by bylo vhodným příspěvkem k větší vnímavosti obyvatel o okolní 

krajinu, k většímu zájmu o regionální historii a s ní související pamětí krajiny. V tom spatřuji 

praktické využití práce. Přestože má práce spíše regionální charakter, určité úvahy lze 

zevšeobecnit a najít paralely i v jiných oblastech naší republiky. 

 

Připomínky k práci: 

V klíčových slovech na začátku práce by bylo vhodnější použít výraz „model DPSIR“ 

namísto pouhého „DPSIR“ (mnohý čtenář nemusí být s touto zkratkou seznámen). Ostatní 

připomínky, jako například uvést u mapy č. 2, že legenda je na straně 135, aby ji čtenář 

nemusel hledat, případně doplnit zdroj pod mapou č. 1 a 2 až 6, jsou zcela nevýznamné. 

 

Otázky: 

Mohla by autorka porovnat význam v práci použitého termínu „Gleichschaltung“ s výrazem 

„globalizace“ (rozdíly, podobnost)? 

 

Záverečné hodnocení: 

Diplomová práce Bc. Ludmily Rakové „Otisk proměn společnosti v podobě Přírodního parku 

Bezručovo údolí“ zcela splňuje požadavky kladené na diplomové práce tohoto zaměření a 

rozšiřuje naše poznání v oblasti složitých vztahů společnosti a krajiny. Předpokládám, že práce 

zaujme i další čtenáře a že najde i praktické uplatnění.  

 

Práci doporučuji k obhajobě s návrhem výsledné známky (počet bodů 18 z 20)  

- výborně -  

 

 
Ing. Michael Bartoš, CSc. 

 
 
V Českých Budějovicích, dne 11. června  2013 
 
 
 


