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Posudek vedoucího 
 
Tereza Uhlířová si pro svou diplomovou práci zvolila téma, které překvapivě dosud nebylo 
zpracováno a které nabízí řadu možných přístupů ke zpracování. Jakkoli původní vymezení 
práce bylo teoreticky náročnější a širší, při postupném zpracovávání problému se autorce 
podařilo nalézt výslednou podobu, která sice není teoreticky a metodologicky zvláště 
inovativní, ale přináší řadu cenných empirických analýz, které autorka dokázala shrnout a 
pointovat v metafoře dvojí tváře křivoklátsko-rakovnického regionu. Jednoznačnou slabinou 
práce je technické a jazykové zpracování, které se autorce nepodařilo dotáhnout do zdárného 
konce. 
V teoreticko-metodologické rovině autorku zvláště oslovil Simon Schama a jeho pojetí 
zkoumání krajiny a paměti, což sebou přináší i některá negativa. Schamův přístup je namnoze 
metaforický, nesystematický a roztříštěný a nepředstavuje tak pevnější analytickou 
konstrukci, na základě níž by bylo možné jednoduše analyticky přistoupit ke studiu krajiny. 
Autorka tak doplnila inspiraci Schamovým přístupem o základní představu o konceptu 
reprezentace, resp. mentality a krajiny. Úvodní části nemohly mít v tomto bodě ambici tyto 
koncepty kriticky reflektovat nebo rozvíjet a jsou tak spíše souhrnem pojetí krajiny a pojmu 
kolektivní reprezentace, které autorce dopomohlo přistoupit k analýze korpusu pramenů. Zde 
je této části práce možné vytknout nepříliš systematický přístup a útržkovité „referování“ o 
jednotlivých autorech bez hlubšího srovnání jejich pojetí a vzájemných souvislostí. Přesto se 
domnívám, že tento úvod umožnil autorce najít vlastní přístup k interpretaci pramenů, 
založený na pojetí krajiny jako kulturně reprezentované materiality, jejíž součástí je i aktivní 
spoluvytváření jejího obrazu a jež se odráží ve významech, které se při charakteristice regionu 
mobilizují. To se ukázalo v poměrně jasně vymezených výzkumných otázkách a především 
v jejich aplikaci v analýzách následujících kapitol. Upozornil bych však na jeden aspekt, který 
tak jasný není a který by měl být diskutován při obhajobě práce. Autorka píše, že se snaží 
identifikovat „ ,hlubinné vrty´ prostřednictvím reprezentací ve vybraných textech členů 
Musejního spolku“. Otázkou je, zda je možné tento typ „archeologie krajiny“ přisuzovat 
samotným vlastivědným pracovníkům, kteří sice podstupovali hledání „vrstev vzpomínek a 
představ“, aby se dostali k „podkladové hornině“, ale Schamovým záměrem zde bylo 
evidentně spíše volně definované vlastní metodologické východisko, nikoliv zkoumání 
„vrtných“ strategií dobových aktérů. I to by mohlo být předmětem analýzy, vyžadovalo by si 
to však jiný přístup a větší zaměření na jednání aktérů spolku (a jeho činnost), čemuž se 
autorka ve své práci věnuje jen okrajově.  
V samotných tématických kapitolách autorka na poměrně široké pramenné základně 
charakterizuje jednotlivé oblasti, které reprezentaci krajiny utvářely. V jednotlivých 
kapitolách tak dochází k dílčím závěrům, kterými potom může části na sebe navzájem navázat 
a spojit. Jednoznačně ukazuje, že vymezení hranic regionu bylo činěno prostřednictvím 
přírodních prvků a kulturní specifika tak hrála při ohraničení krajiny minimální roli, neboť 
tato role byla připisována geografům, příp. geologům. Velmi přesvědčivě také ukazuje 
podvojnost charakteristik regionu v lidové slovesnosti a literárních zpracováních mezi „měkce 
zvlněnou a usměvavou tváří“ Rakovnicka a „zasmušilou, uzavřenou – jizev hlubokých a 
vrásek plnou“ tváří Křivoklátska. V některých místech se zdá být rozdvojenost popisů až tak 
výrazná, že bych si kladl otázku, co vlastně tyto dvě části regionu spojuje, a proč je tehdejší 
vlastivědní pracovníci pokládali za jeden region. V kratším exkurzu o fauně a floře krajiny 
upozorňuje autorka na zjevně selektivní vnímání obojího. Zatímco na jedné straně jde 



převážně o vztah „prostého lidu“ k rostlinám a jejich využívání, na druhé straně jde o 
(evidentně náhodný) odborný zájem o místní brouky a pavouky. V části o využívání krajiny 
člověkem se jednoznačnějšího závěru nedobereme (k tomu autorce chybí konceptuální 
rámec), ale pozoruhodný je autorčin postřeh, že vzájemný utilitární vztah člověka a krajiny je 
pojímán jako „přirozený“, a to v té podobě, jakou mu dává moderní doba, zatímco předchozí 
období jsou charakterizována spíše z kritického nadhledu. Krajina zde vystupuje jako 
samostatný aktér, se který navazuje člověk symbiotický vztah vzájemné tolerance, úcty a 
ochrany. Z poslední části o osobnostech prezentovaných ve spojení s krajem je potřeba 
vyzdvihnout závěr, který poukazuje na odlišnost role obrozenců/vlastenců v městské a 
přírodní části regionu. Zatímco v prvním případě je nacionalizace krajiny prezentována jako 
„boj“ za český charakter města, v druhé případě je krajina lesů chápána jako podstatě 
otevřenější prostor pro nacionální symbolizaci.  
V závěru práce jsou pouze shrnuty dílčí závěry z kapitol a vyzdvižena základní 
charakteristika, která jimi prostupuje, a to janusovská tvářnost krajiny. 
Jako vedoucí práce musím konstatovat, že autorka po analytické stránce dostála určeným 
cílům a přes obtíže spojené s teoretickým vymezením analýzy dospěla k důležitým a 
zajímavým závěrům. Současně však nemohu opominout nepříliš povedenou úpravu textu, jak 
po stránce formální (chybí např. číslování stran, řada nepřesných citací), tak po stránce 
jazykové. Text trpí mnoha překlepy, jazykovými vyšinutími a neobratnostmi. Spěch při 
dokončování práce se evidentně podepsal na redakční a korektorské práci na textu. Z tohoto 
důvodu hodnotím práci jako velmi dobrou. 
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