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Téma krajiny či obecnější problematika prostoru patří již několik let ke stálicím 

společenskovědního a konkrétně i historického bádání v západoevropském prostředí. 

V českých podmínkách je to však problematika stále ještě spíše okrajová, čekající na své 

„objevení“. Přitom skýtá pro badatele velký potenciál. Jsem proto rád, že se Tereza Uhlířová 

rozhodla pro sepsání diplomové práce na téma z mého pohledu atraktivní. Vždyť reprezentace 

krajiny v konkrétním prostředí nevypovídá jen o krajině jako takové, ale mnohem spíše o 

představách, stereotypech a někdy i potřebách a tužbách kolektivu, jenž ony reprezentace 

artikuluje. Tuto skutečnost potvrzuje podle mého soudu na stránkách své práce i autorka 

textu. 

Tereza Uhlířová se rozhodla následovat Simona Schamu a provést po jeho vzoru jeden 

konkrétní hlubinný vrt „pod úroveň našeho konvenčního vidění“. Tento úmysl se jí vlastně 

podařil, byť v poučeném čtenáři mohou některé pasáže její práce vyvolat další otázky, které 

by si zasloužily výzkum, potažmo zodpovězení. O tom ale níže. 

Po formální stránce považuji práci za zdařilou. Autorka předem deklaruje svůj 

badatelský záměr – čtenáři sděluje, čím se bude zabývat, vymezuje pramennou základnu. 

Kvituji, že na rozdíl od jiných diplomových textů představila v míře jistě dostatečné 

teoreticko-metodologická východiska výzkumu. Ztotožňuji se s jejím názorem (inspirovaným 

v tuto chvíli Schamou), že se krajina ustavuje prostřednictvím rozumu a paměti, že toto 

ustavování je vždy sociálně a kulturně podmíněné. Jsem také rád, že připomněla fakt 

propojení historických stereotypů a mýtů s krajinou – stačí si vzpomenout na text české 

hymny líčící českou krajinu právě jako prostředí po všech stránkách harmonické (podobně 

jako rakovnicko-karlštejnská krajina?). Práce má logickou strukturu, je psána jasným a 

srozumitelným jazykem. A pár překlepů nepředstavuje žádnou zásadní překážku ovlivňující 

konečné hodnocení tohoto závěrečného textu. 



V průběhu čtení práce mě ovšem napadala řada otázek, které nijak fatálně neovlivňují 

v principu kladné hodnocení textu – co vše chce ale pisatelka textem říci? O čem její práce, 

resp. tedy analýza reprezentace zvolené krajiny vypovídá? Jistě obecně o společenské 

podmíněnosti našich pohledů na krajinu, ale je to vše v tomto konkrétním případě? Byla 

v práci nabízená konkrétní podoba reprezentace dané krajiny obecně sdílená ve zvoleném 

regionu, nebo byla charakteristická jen pro daný autorský kolektiv? A pokud ano, jaké 

společenské vrstvy tento kolektiv reprezentoval, potažmo existovaly pohledy jiné? Uvědomuji 

si samozřejmě, že pisatelka předem deklarovala úmysl pracovat s vymezenou pramennou 

základnou spjatou s konkrétními autory. Současně však mohu upozornit na potenciálně 

limitovanou výpovědní hodnotu reprezentace podmíněné daným kolektivem. Ostatně kde se 

vlastně bere potřeba rakovnicko-křivoklátskou krajinu reprezentovat? Tedy pokud lze 

odpověď zobecnit – jednalo se o kolektivně sdílenou a průběžnou potřebu, tj. účelový proces 

vytváření konkrétní a kontinuálně připomínanou a rozpracovávanou reprezentaci? S jakým 

cílem? 

Snad je to jen subjektivní pocit, ale vcelku detailní a poctivá práce s primárními texty 

ve mně vyvolala potřebu a očekávání nějakého obecnějšího, zevšeobecňujícího závěru práce 

ve smyslu: reprezentace krajiny jako prostředek, nástroj, účel; role takové reprezentace 

v obecnějších společenských procesech; historické poslání dané krajiny/oblasti… To je ale 

možná jen můj osobní dojem a očekávání a snad i nadinterpretace. Závěr práce by však 

nemusel být pouze ve formě shrnutí jednotlivých kapitol a dílčích závěrů, ale pisatelka se 

mohla pokusit skutečně o nějaké zobecňující tvrzení, byť by třeba jen svými slovy potvrdila 

v úvodu práce nastíněná teoretická východiska (čímž by ostatně konkretizovala cíl své práce). 

Nápomocná by autorce jistě byla relevantní zahraniční literatura, která by jí pomohla 

v konceptuálním uvažování o krajině či prostoru obecně a navedla k dalším závěrům a tezím 

ohledně pojednávané krajiny. 

Z hlediska materiální základny práce bych chtěl připomenout pro reprezentaci krajiny 

jeden z výsostných pramenů – turistické průvodce. Pisatelka odkazuje na Rennerův text 

Průvodce Křivoklátskem a Rakovnickem (autorka pracuje s vydáním z roku 1908, druhé 

vydání je z roku 1926 – ukázaly by se nějaké posuny a změny v reprezentaci krajiny?). 

Jednalo se o jediný dobový text pro turisty? Nebo byly vydány i jiné? Důležitost průvodců 

totiž souvisí s tím, že právě tyto dokumenty jsou materiálem, který umožňuje širší veřejnosti 

seznámit se s takovou podobou a funkcí krajiny, jakou autoři chtějí v představách publika-



turistů šířit. Jsou významným médiem reprezentace krajiny. Tyto texty přitom překračují 

hranice regionu, neboť jsou určeny širšímu publiku i vně jeho území. Tedy jinak vyjádřeno: 

existovaly i další turistické průvodce (pocházející ze zkoumaného autorského kruhu)? A lze 

vysledovat nějaké rozdíly mezi podáním krajiny v těchto dokumentech a v podání ve 

věstnících? Lze tudíž v tomto případě odlišovat nějaké odborné, případně populárně-naučné 

vědění věstníků a populární vědění průvodce/průvodců? V této souvislosti je rovněž důležité 

připomenout právě roli turistiky v procesu formování národních identit – putování po 

národním prostoru, seznamování se s památnými a významnými místy národní historie (ona 

role mýtů, místa paměti), čechizace daných oblastí (v případě smíšených regionů), poznávání 

(pokud možno ideální) české krajiny (vytváření představ o harmonii a kráse české krajiny) 

atd. 

Vedle řady takovýchto obecnějších otázek je možné pokládat i konkrétnější dotazy. 

Většina z nich však může směrovat již mimo samotný pisatelčin text a jí zvolené pole, na 

němž se chtěla pohybovat. Obecně chci zkonstatovat, že práci považuji v principu za 

podařenou. Zmíněné otázky výsledný text nijak zásadně nedevalvují. Jejich účelem není 

pisatelku znejistit, nýbrž motivovat k případnému dalšímu uvažování o reprezentaci krajiny a 

jejích možnostech. Zároveň však zůstala autorka v mých očích ve své analýze před cílem, 

jímž by mohlo být mnou postrádané zobecnění, zkonstatování v podobě soudu. Práci 

doporučuji k úspěšné obhajobě. Navrhuji hodnocení velmi dobře, v případě odpovídajícího 

výkonu u obhajoby (a podle soudu komise a vedoucího práce) lze uvažovat o hodnocení 

výborně. 

 

 

 

V Praze dne 21. srpna 2013       dr. Jan Randák 


