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POSUDEK NA DIPLOMOVOU PRÁCI: 

 
Daniel Veith, „Najdorf“: monografie zaniklé vsi na Vitorazsku. Praha, ÚE FF UK 2013, 88 s., obr., text. 

přílohy. 

Práce Daniela Veitha se rozpadá na tři celky, které na sebe navazují jen velmi volně. První část podává 

historické osudy vesnice Nová ves v jižních Čechách, která pro svůj hraniční charakter a vytvořením 

pohraniční zóny po roce 1953 zanikla. Druhá část je nejrozsáhlejší a po odborné stránce na vysoké 

úrovni – pojednává o dějinách využití rašeliny v jižních Čechách. Třetí část,  rozsahem nevelká, se 

zabývá košikářstvím jako doplňkovou výrobou v jižních Čechách. 

Část první nás seznamuje s lokalitou a celým regionem a podrobněji charakterizuje vývoj zdejšího 

hospodářství od 18. Století, zejména železářství, sklářství, výroby dřevěného uhlí a kolomaznictví.  

Kvalitní zpracováním i rozsahem je kapitola s výmluvným názvem Nástin kulturních dějin rašeliny, s. 

44-74. Její návaznost na část první je však jen velmi volná, není explicitně vyjádřena, čtenář ji spíše 

předpokládá. Sama o sobě tvoří logicky a dobře zpracovaný celek o dějinách rašelištního využití, 

zarámovaný do historických souvislostí i širších evropských souvislostí. Podrobně je zpracováno 

využití rašeliny v hospodářství v jižních Čechách a to způsoby její těžby, její užití jako topiva a 

v zemědělství a v dalších specifických formách hospodářství. Vesnice Najdorf nám v této kapitole jako 

samostatný prostor zaniká, i když tušíme, že je součástí regionu jižních Čech, o němž kapitola 

pojednává. 

Tradiční lidová výroba v regionu je demonstrována na vývoji košikářství (kap. 5, s. 75-80). Autor se 

nejprve zabývá základní terminologií domácí, domácké a řemeslné výroby a stručně popisuje výrobu 

košíků ve studovaném regionů. Prokázal dobrou teoretickou znalost i cenu výrobků a její proměnu na 

tamějším trhu. 

Veithova práce je v jednotlivinách kvalitní, ale jsme v rozpacích v náhledu nad jejím celkem. Ten se 

nepodařilo skloubit v jedno a to je důvod, proč navrhujeme velmi dobrou. 

 

Praha, 14. 6. 2013          

         Dr. Jan Pargač, CSc. 

mailto:ethno@ff.cuni.cz

