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Práce Bc. Marcely Černé se zabývá významnou institucí spojenou se splavňováním 

Vltavy a Labe – Komisí pro kanalisování řek Vltavy a Labe v Čechách, která podstatným 

způsobem ovlivňovala vodohospodářství po čtyři desítky let. Téma je zarámováno vznikem 

Komise v roce 1896, tedy ještě v lůně monarchie, a jejím zánikem v roce 1931 v souvislosti s

přijetím československého „vodocestného“ zákona - zákona o státním fondu pro splavnění 

řek, vybudování přístavů, výstavbu údolních přehrad a pro využitkování vodních sil. 

Práce je příspěvkem jednak pro dějiny institucí, jednak pro dějiny vodní dopravy a pro 

dějiny techniky v oblasti vodohospodářské. Práce je založena především na studiu 

nepublikovaných pramenů, uložených v Archivu Národního technického muzea a v Národním 

archivu, dále na publikovaných dokumentech a dobové a současné odborné literatuře.

Oceňuji, že autorka citovala i nejnovější práce týkající se vodní dopravy.      

Práci vyjma úvodu a závěru tvoří tři rozsáhlé a současně logicky strukturované 

podkapitoly. Po kapitole věnující se problematice vývoje vodní dopravy a splavňování na 

českých řekách následuje vlastní jádro práce – kapitoly věnované organizačnímu vývoji 

Komise, dále práce projektované a řízené Komisí. Vhodně byl zvolen chronologický princip 

kombinovaný s věcným hlediskem, takže výklad není násilně přerušen mocensko-politickými 

změnami, ale naopak vhodně strukturován. 

Práce si všímá také postupného rozšíření agendy Komise od kanalizace Vltavy od 

Prahy a Labe od Mělníka k zemské hranici k vodním dílům v Praze (např. Holešovický 

přístav) a vypracovávání projektů vodních elektráren.



Vývody uvedené autorkou práce uvedla v závěru, lze akceptovat. Současně se úspěšně 

vypořádala s položenými otázkami. Práci je možné považovat za příspěvek, který doplňuje 

naše poznání o Komisi, o její náplni činnosti a o realizovaných projektech.

Práce získala na plasticitě díky obrazové příloze, kdy se autorce podařilo získat 

dobová vyobrazení vodních děl na Vltavě a Labi a konfrontovat je se současným stavem.

Práce podle mého názoru splňuje požadavky kladené na magisterské (diplomové) 

kvalifikační práce a plně doporučuji práci k obhajobě.
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