
Posudek na bakalářskou práci 
Petra Koppela s názvem Pražské ostrovy v proměnách času

Student si ve své bakalářské práci vytkl za cíl na základě dostupných pramenů a literatury 

zjistit, jakým způsobem se měnilo v průběhu staletí využívání pražských ostrovů. Rozumí se, 

jak se vzdálenost a směr od centra města, promítlo do stability popř. změny zastavění ostrova, 

účelu objektů či prostor na něm existujících. 

V úvodu práce vymezuje své chápání základních pojmů, s nimiž pracuje, a to urbanizace, 

průmyslová revoluce a industrializace, volný čas – a literaturu, z níž pro jejich definování 

vychází. Dále se zabývá prameny a literaturou, pojednávajícími o Praze, Vltavě a období 

změn ve využívání ostrovů, z nichž nejvýznamnější přinesla industrializace a změna ve

správním členění města od konce 18. století. Pracoval i s dosud nevydaným rukopisem Josefa 

Tříšky, uloženým v Archivu Národního technického muzea, který popisuje řeku a život na ní. 

Při zpracování tématu postupuje systematicky od obecného ke konkrétnímu, tj. nejprve popsal 

obecné předpoklady jako geologickou stavbu ostrovů, osídlení kolem řeky a jeho vývoj 

s důrazem na správní změny posledních dvou a půl století.

Teoretická část bez varování, resp. bez nějakého anoncovaného předělu přechází rovnou 

k popisu jednotlivých ostrovů. (s. 39)              

Jádrem práce je právě podrobný popis a vysvětlení významu jednotlivých pražských ostrovů, 

hledání proměn jejich využití v běhu času. Student se snažil shromáždit ke každému z ostrovů 

maximum informací a prezentovat exemplárně různé typy exploatace ostrovního území na 

každém ostrově jednotlivě. Tomuto popisu předcházejí základní údaje o poloze, rozloze, 

charakteru využití ostrova ve struktuře, jednotné pro všechny.

Kolega se možná nechal příliš unést líčením historie jednotlivých ostrovů, včetně zaniklých, 

což oceňuji, a méně se soustředil na objektivnější pohled na ostrovy jako celek, na život 

„mimo pražskou pevninu“, který by si pak v závěru zasluhoval detailnější popis. Čtenář si jej 

tak musí sám destilovat z jednotlivých popisů. Trochu i chybí vysvětlení, proč se v úvodu 

věnuje pojmu industrializace a urbanizace a čtenář si tak musí vlastním úsilím domyslet, že 

právě dlouhé 19. století přineslo do ostrovního života zásadní změny. Naproti tomu na 

fenomén volného času v závěru autor – díky Tříškově rukopisu – nezapomněl. 

Další drobné připomínky:

s. 38 – 39, kap. 17 a 18 - nevysvětlen jejich účel, nezapadají do kontextu ostatních kapitol;



Průběžné pravopisné chyby, zejména shody podmětů s přísudkem.

s. 42 – rozpor v názvu Královská – Císařská louka jako důkaz vlastenectví, jaký?

s. 56 – Slovanský ostrov byl až od (?) roku 1760 ve vlastnictví Nového Města..._- nejasný 

kontext;

s. 63 – 1360 - předsunutá hláska (ne přesunutá)

s. 67 – v r. 1872 se nemohla konat na Střeleckém ostrově výstava k 20. výročí založení 

Sokola (zal. 1862);

s. 67 – anachronické líčení: zábavy po povodni 1890 probíhaly o mnoho, mnoho později než 

jsou popisovány v Mistru Kampanovi, který se odehrává v 17. století;

Kol. Koppel podal komplexní pohled na problematiku, který v konečném výsledku šel nad 

rámec vytýčeného cíle. Rozsahem textu práce přesahuje běžnou bakalářskou práci, obsahem 

zůstává z větší části prací kompilační.

Diplomová práce splnila cíle, které si vytkla v úvodu, hledala potvrzení či vyvráceny 

uvedených hypotéz, autor se držel stanovené metodiky, a bakalářku bych proto hodnotila jako 

výbornou. 
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