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Posudek oponenta: 

 

 Úvodem mi je milou povinností zmínit skutečnost, že pana autora 

předkládané bakalářské práce poměrně dobře znám díky jeho pilné účasti na 

mých seminářích a ráda dosvědčuji, že se jedná o nesmírně pracovitého, 

nadšeného a nadaného studenta. Byla jsem rovněž svědkem dlouhé a 

svědomité přípravy pana Koppela na jeho bakalářský výzkum, stejně jako 

peripetií, které sepisování tohoto díla provázely. Výsledkem je ale mimořádně 

rozsáhlá a zajímavá studie, přinášející mnoho podnětných informací, která 

by vydala i na magisterskou práci. 

 Vltava v Praze a její pražské ostrovy se od počátku práce staly srdeční 

záležitostí pana Koppela. Otázkou pro něj však bylo, jak toto rozsáhlé téma 

přesně vymezit, a to jak geograficky, tak problematicky. Zda se zaměřit na 

určité ostrovy a na jejich roli v životě města, či zda zpracovat „globálně“ 

reprezentaci těchto ostrovů z kulturně historického i urbanizačního pohledu, 

či jaké prameny k tomu využívat. Autor se nakonec s tímto problémem 

popral poměrně úspěšně a zvolil si za základní výzkumné téma pražské 

ostrovy a jejich význam a roli v životě Prahy a Pražanů v jednom 

z přelomových období dějin tohoto města v devatenáctém a na počátku 

dvacátého století.  

V úctyhodných dvaceti kapitolách nejprve osvětluje základní pojmy 

svázané s městem této doby, tedy urbanizaci, industrializaci a jeden 

z nových fenoménů deroucích se do popředí – způsob prožívání volného času 

a nabídka volnočasových aktivit. V další práci se potom věnuje vývoji města 

Prahy, úloze Vltavy v dějinách města, geologickou situací města i řeky, aby 

se postupně dostal k historii pražských ostrovů, jejich typologii a specifické 

funkci každého z nich. K výzkumu využíval bohatého pramenného materiálu 

ze sbírek Archivu Národního technického muzea v Praze, zvláště 

rukopisných dosud nevydaných pamětí pocházejících z tzv. Kleplovy sbírky. 

Dalším pramenem mu byly ikonografické dokumenty, mapy a obrazové a 

fotografické dobové materiály, z nichž mnohé opublikoval v přílohách své 

diplomové práce. Jedním z využívaných materiálů se stala rovněž 

neopominutelná dobová periodika. Výzkumné otázky stejně jako metodologii 

historikovy práce formuloval autor jasně a logicky a i v dalším obsahu studie 

prokázal schopnost odstupu od pramene, pramenné kritiky i dostatečnou 

snahu o pochopení zkoumané doby. 
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Práce je tedy úctyhodná a založená na rozsáhlé heuristice a 

pramenech, nicméně bych pro další postup na tomto tématu doporučila 

přehodnocení struktury práce a vytčení odvážnějších výzkumných otázek (na 

něž nejsou odpovědi více-méně jasné od začátku) a zaměření se na bližší 

rozbor (i sémantický) onoho pro historickou obec „nového“ písemného 

pramene. Předložená práce totiž působí jako určitý přípravný soupis 

nashromážděných dat, než jako analytická vědecká studie. Skutečnost, že 

geografická poloha určovala způsob využití toho kterého ostrova, se dá 

automaticky předpokládat. Zajímavé by ale bylo například vyjít z jiných 

postulátů: ostrovy jako objekt reprezentace, ostrovy jako místo konfliktu, 

ostrovy jako součást řeky a jejího přínosu městu. Soupis ostrovů a jejich 

historii bych předpokládala umístit mezi přílohy a ve vlastní práci se více 

zaměřit na problematizující momenty, které jsou ostrovům společné, či 

naopak je rozdělují, či nějak významně souvisí se změnami ve společnosti a 

také v jejím složení či v rolích jejích jednotlivých aktérů. 

Studii pana Petra Koppela považuji, i přes určité nedostatky, za velmi 

podnětnou a domnívám se, že může být prvním krokem k dalšímu bádání 

směřujícímu k propracovanější magisterské diplomové práci. Proto ji 

k obhajobě doporučuji a hodnotím ji známkou velmi dobře. 
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