
Posudek na disertační práci: Mgr. Veronika Kucrová, Proměna kulturní krajiny v 

zázemí hlavního města: Dolnobřežansko v 16. – 19. století, FF UK 2014, 226 s. 

 

Autorka se ve své disertační práci zaměřila na mikrosondu do preindustriální, raně novověké 

krajiny na Dolnobřežansku poblíž Prahy. Z dosavadních prací Veroniky Kucrové je zřejmé, 

že tato oblast je jí blízká a množství shromážděných podkladů k práci úctyhodné. V posudku 

se zaměřím zejména na hodnocení teoreticko metodologické, nikoliv na faktografické shrnutí 

obsahu jednotlivých kapitol. 

 

Disertace je věnována vývoji kulturní krajiny na panství Dolní Břežany od konce 16. do 

poloviny 19. století. K hlavním krajinným fenomenům, sledovaným v práci prioritně, patří 

vývoj intravilánu vybraných vsí, proměny krajiny mimo zastavěná území a sumarizace 

hospodářských objektů v krajině. Nejsou opomenuty ani drobné architektonické prvky 

v krajině, převážně sakrální povahy. Členění práce odpovídá požadované struktuře disertace, 

přesto by ji pro tyto účely zpřehlednilo výraznější rozdělní na úvodní partie (úvod, metodika, 

prameny a literatura), hlavní část a závěr. Rozsah a vyváženost kapitol je odpovídající.  

 

V úvodní části (Na úvod… a Co je kulturní krajina) bych uvítala výraznější zdůvodnění 

výběru lokality. Jakkoliv je zájem autorky o tuto oblast  deklarován, bylo by vhodné zdůraznit 

jedinečnost krajiny pro výzkum raně novověkých historických krajin českých zemí. Uvést, 

zatím v tezích, které pak výzkum potvrdí nebo vyvrátí, zvláštnosti, jimiž se zvolená krajina 

liší do jiných oblasti českých zemí nebo naopak,  zda se může jednat o modelový příklad 

vnitrozemského prostoru, nepříliš dotčeného velkými raně novověkými krajinnými změnami.  

 

Rozbor dosavadního bádání by měl být dle mého názoru pregnantnější, a to i s ohledem na 

zahraniční literaturu. Badatelská centra a autoři, zabývající se především v českých zemích 

v současné době historickou krajinou včetně raně novověké, jsou uvedeni jen namátkově a 

povšechně. Např. u autorů publikace Lipský Z. – Šantrůčková, M. – Weber, M. a kol. Vývoj 

krajiny Novodvorska a Žehušicka ve středních Čechách, 2011, by bylo vhodné uvést 

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, není zmíněno Výzkumné 

centrum historické geografie při PřF UK a HÚ AV ČR, za zmínku stojí i některé projekty 

NAKI, prezentované na internetu prostřednictvím kvalitních portálů – mimo jiné Výzkum 

historických cest v oblasti severozápadní Moravy a východních Čech http://www.historicke-

http://www.historicke-cesty.cz/


cesty.cz/. Tato a jiná centra a projekty jsou pro výzkum raně novověké krajiny užitečná 

zejména metodicky.  

 

Při rozboru odborné literatury by zasloužily zmínku práce Václava Bůžka a kol. Společnost 

českých zemí v raném novověku, Praha 2010, Normana Poundse An Historical Geography of 

Europe, Cambridge 1990, s. 214, 250-311, Philipse T. Hoffmana Growth in a Traditional 

Society: The French Countryside, 1450-1815, Princetown 2000, Johna Theibaulta Town, 

Countryside, and Proto-industrialization in Early Modern Europe, Journal of Interdisciplinary 

History 29, 1998, č. 2, s. 263-272 či Jiřího Löwa a Igora Míchala Krajinný ráz, Kostelec na 

Černými lesy 2003. Metodologie výzkumu historických krajin, tedy i raně novověkých, je pak 

modelově sledována ve studiích zejména v posledních ročnících časopisu Historická 

geografie. 

  

Z výčtu použitých pramenů není zřejmé, zda autorka pracovala také s písemným operátem 

prvního vojenského mapování (NA, pravděpodobně nebyl využit) či s přehlednými díly 

topografickými Vogta, Schallera a Sommera, která, ač neposkytují podrobné informace, 

vypovídají o přístupu autorů k popisu preindustriálních krajin. Při studiu a využití berní ruly 

by bylo možné důrazněji zhodnotit stav mikroregionu po třicetileté válce. 

 

V hlavní části disertace by bylo účelnější rozčlenit do dvou samostatných celků 1. obecný 

vývoj panství a 2. sledované krajinné fenomény, uvedené v úvodu (Prostorové rozšiřování 

vesnic, Dynamika vznikání a zanikání usedlostí, Specificky užitná místa, Za humny, Lesy, 

Komunikace a drobné sakrální památky v krajině). Přitom komunikace patří jednoznačně 

k výraznému krajinnému fenoménu v souvislosti se sídelní strukturou, měly by být tedy spíše 

v samostatné podkapitole. 

 

Použité prameny v závěru práce jsou obvykle řazeny na nevydané a vydané, nikoliv opačně. 

Seznam zkratek se uvádí spíše na konci práce. Chybí seznam vyobrazení, která nejsou 

pročíslována a jejich poskytovatelé či autoři. Zejména rekonstrukční mapky, které jsou dílem 

autorky, by zasloužily shrnující seznam. Jakkoliv jsou vyobrazení a mapky provázány 

s textem,  jejich seznam by přispěl k lepší orientaci v práci. 

 

Dílčí závěry u jednotlivých kapitol (ne vždy jsou uvedeny v obsahu) vyústily v celkový závěr. 

Zde však postrádám hlubší zhodnocení výsledku výzkumu, zejména s ohledem na vliv 

http://www.historicke-cesty.cz/


velkých krajinných změn v raném novověku (vznik a zanikání rybníků, vlny odlesňování a 

zalesňování, vliv velkých klimatických změn apod.), případně individuální etapizaci vývoje 

mikroregionu  a blízkost Prahy. 

 

Závěrem autorka konstatovala: „Zhodnocení celkového výzkumu mě staví před nesnadný 

úkol. Kulturní krajina a její proměny v raném novověku na konkrétním území totiž přináší 

spíše odpovědi na otázky mikrohistorie lokality. V makroměřítku se dosažené cíle mohou 

jevit jako příliš malé.“ Velmi realisticky tak vystihla současný stav poznání raně novověké 

krajiny, jejíž obraz se prozatím skládá právě z mikrosond , téměř nahodile zvolených podle 

individuálního výběru autorů bez možnosti (skutečně?) stanovit společné cíle výzkumu 

preindustriální krajiny v období, delším než tři staletí. Obtíže rekonstrukce raně novověkých 

krajin v českých zemích spočívají v roztříštěnosti a nejednotnosti pramenných informací o 

krajině. „Jednotnými“ prameny, celoplošně zachycujícími české země v 17. a 18. století, je 

berní rula, tereziánský katastr a první vojenské mapování, další prameny zachycují krajinu 

mozaikovitě, bez možnosti rozsáhlejších komparativních studií. Přesto každá mikrosonda je 

krokem k přehlednějšímu obrazu raně novověké krajiny českých zemí, tedy i posuzovaná 

disertace. 

 

Autorka provedla široký mezioborový základní výzkum a shromáždila imposantní soubor 

údajů a poznatků, které analyzovala a obsáhle interpretovala. Jednotlivé kapitoly jsou pojaty 

systémově, s pochopením problematiky a s hlubokou znalostí tématu. Přestože disertace jeví 

prvky spíše pozitivistického uchopení tématu, je třeba konstatovat, že teprve na základě 

podrobného historickogeografického výzkumu s množstvím faktografických údajů o krajině 

lze formulovat teoretické závěry a postuláty. V tomto směru by bylo vhodné uvést při 

obhajobě další výhledy výzkumu mikroregionu či konstatovat, že bylo z pramenů vytěženo 

relativní maximum poznatků.  

 

Přes uvedené výhrady, které lze chápat především jako návrhy a doporučení pro případné 

pokračování výzkumu, disertační práci Veroniky Kucrové doporučuji k obhajobě. 

 

V Praze dne 7. ledna 2015 

prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. 

Historický ústav AV ČR, v.v .i. 

Prosecká 76, 190 00 Praha 9 


