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Oponentský posudek na disertační práci 

Proměna kulturní krajiny v zázemí hlavního města: Dolnobřežansko v 16.–19. století 

Mgr. Veronika Kucrová 

Ústav českých dějin FF UK v Praze 

 

Předložená disertační práce Veroniky Kucrové si stanovila za cíl rozsáhlý a nelehký úkol 

v podobě charakteristiky vybraných aspektů vývoje krajiny poměrně rozlehlého územního 

celku panství Dolní Břežany. Pozornost byla přitom směřována k řadě dílčích vrstev - od 

dlouhodobě zastavěných a obývaných ploch vesnic po krajinné prvky, jichž se lidská aktivita 

dotkla méně intenzivně. Vlastním základem práce se přitom staly čtyři základní okruhy. 

Sledování kulturní krajiny Dolnobřežanska započala autorka u studia změn intravilánu 

vybraných vesnických lokalit. V tomto kontextu sleduje jak proměnu základních rustikálních 

jednotek (zejména poddanské nemovitosti), tak podobu a změny dominikálních objektů 

souvisejících s vrchnostenským hospodařením. V mezích dostupných pramenů se snaží popsat 

jejich vznik, způsob užívání a případný zánik. Další okruh autorčina badatelského zájmu 

představuje popis extravilánu vesnic a hospodářského příslušenství, přičemž jádro zde tvoří 

podrobné sledování proměn plužiny jednotlivých vesnic. Na to pak logickým a smysluplným 

způsobem navazuje autorčina snaha o sledování širšího rámce krajiny v podobě proměn 

prostoru rozkládajícího se mimo zastavěné, obydlené a agrárně využívané plochy (zejména 

lesa). Závěrečná část poté sleduje některé další objekty, které byly rovněž integrální součástí 

krajiny sledovaného vrchnostenského celku v podobě komunikací či struktury drobných 

sakrálních staveb.  

   V souvislosti s uvedeným badatelským směřováním je nutno na úvod posouzení práce 

konstatovat, že jde o úkol značně náročný a nelehký. Nároky zde počínají u rozsáhlého 

spektra pramenné základny, což umocňuje i fakt, že v celkovém úhrnu byly využity značně 

odlišné pramenné typy. Ve výsledku jde rovněž o práci výrazně interdisciplinárního 

charakteru, v jejímž kontextu autorka uplatnila rozsáhlou škálu metod a postupů historické 

práce – vedle typických a frekventovaných postupů historické vědy se pokusila o sledování a 

analýzu kartografických dokladů, které doplnila též o výsledky jazykovědného zkoumání 

v podobě toponomastických výzkumů. Nezanedbatelnou úlohu při sledování reliktů místního 

historického vývoje sehrál patrně i terénní průzkum dané oblasti.  

   Samotnou práci autorka začíná charakteristikou základních badatelských otázek a 

předpokladů a navazuje velmi logicky vymezením pojmu toho, jak lze chápat (a jak chápe i 

autorka) pojem „kulturní krajiny“. Zde zvažuje různé úhly pohledu, rekapituluje odlišné 
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přístupy k problematice uvedeného pojmu a s tím související možnosti poznání. V tomto 

ohledu lze ocenit, že Veronika Kucrová prokazuje nejen znalost literatury, ale způsob výkladu 

svědčí i o pečlivé a dlouhodobé přípravě a hlubší osobní reflexi dané problematiky. 

   Po úvodních pasážích zařadila autorka širší nástin historického vývoje 

dolnobřežanského panství (resp. prostoru, v jehož rámci se panství postupně utvářelo). 

Kapitola představuje poměrně spolehlivý přehled hlavních skutečností a tendencí 

historického, správního i hospodářského vývoje sledovaného celku. Případné výtky by se zde 

daly směřovat pouze k některým dílčím skutečnostem obsahové, ale i formální povahy. 

S ohledem na sledované období i problematiku (vývoj intravilánu a proměny v počtu 

usedlostí) by dle mého soudu mohly být poněkud více akcentovány skutečnosti populačního 

vývoje i proměn sociální struktury obyvatelstva (např. na základě katastrů, soupisů aj.). 

Dokázal bych si zde představit ještě poněkud širší hodnocení počtu osedlých (eventuálně 

dalších vrstev) na panství a jeho vývoje (zejména pak podrobnější hodnocení důsledků 

třicetileté války a jejich překonávání). V tomto ohledu bych se rád zeptal, zda se nedochovaly 

v archivu daného velkostatku soupisy poddaných (kromě soupisu poddaných podle víry), 

které by kupříkladu mohly upřesnit rozšiřování počtu usedlostí obyvatel panství 

nedisponujících půdou („podružských chalup“).  Druhou skutečností, kterou by dle mého 

soudu nebylo na škodu tuto kapitolu obohatit, je širší komparativní rozměr. V jeho rámci by 

bylo vhodné šířeji porovnat panství (a jeho součásti) s jinými soudobými vrchnostenskými 

celky (konkrétnější porovnání autorka realizuje pouze ve vztahu ke komorním panstvím, které 

poznala prostřednictvím prací E. Maura - /s. 24/). Širší komparace by jistě umožnila hlubší 

zhodnocení specifik zkoumaného panství a připadnou další interpretaci některých skutečností 

rozvoje a proměn místního vrchnostenského hospodaření v době závažné strukturální 

přeměny feudálního velkostatku v Čechách. Drobnou výtku bych zde dále směřoval 

k formální stránce podání. Principy hospodaření prezentuje autorka jednak dílčím slovním 

popisem a výkladem a dále je demonstruje a dokládá prostřednictvím četných tabulkových 

přehledů. Právě v jejich prezentaci a ztvárnění shledávám jistý nedostatek, poněkud mě zde 

totiž zaráží, že tabulky nejsou doplněny názvem, nejsou číslovány a též v některých případech 

autorka neuvádí kategorie v záhlaví tabulky (a týká se to i grafů - např. s. 23, na s. 94 neúplný 

graf). Čtenář tak někdy musí trochu luštit, co vlastně tabulky prezentují. Vůbec práce 

s tabulkovými přehledy by si dle mého soudu zasloužila více pozornosti, využité tabulky jsou 

graficky nejednotné (v některých případech jsou zarovnány až do samého okraje stránky /s. 

114, s. 138/). U tabulek uvádějících rozlohu lesů by bylo dle mého soudu vhodné tabulky 

spojit, přehled a možnost srovnání by se tím pro čtenáře umocnily (s. 150-152).  



3 
 

   Po tomto hodnocení úvodních bloků lze přistoupit k posouzení hlavních částí práce. Již 

výše bylo naznačeno, že autorka zde svoji pozornost nejprve soustředila k intravilánu vesnice 

a snažila se posoudit okruh základních otázek souvisejících se změnami poddanských 

usedlostí a jejich základního příslušenství. Směr postupu badatelského rozboru je zde logicky 

retrospektivní, jako jednu ze základních (a úvodních) metod zde přitom autorka uvádí metodu 

usedlostní identifikace. Jde v tomto ohledu o cenný pokus, protože v české historiografii 

věnující se venkovskému prostředí nepatří takový postup k frekventovaným (mimo jiné je 

tomu tak jistě pro její náročnost). Ztotožňování usedlostí je relativně složité a ne vždy 

jednoduché – autorka to uvádí výstižně zejména u pustých gruntů. Je přitom vždy zřetelné, že 

k problematice proměn v podobě a rozsahu gruntů přistoupila s vysokým nasazením a 

předložený rozbor situace je výsledkem dlouhodobé a pečlivé analytické práce. Popis změn a 

identifikace gruntů jsou přesvědčivé a názorně vyjadřují tendence, k nimž v prostředí 

sledovaného panství (konkrétně vesnických lokalit, jednotlivých usedlostí a jejich 

příslušenství) dochází. Pracný postup ztotožňování jednotlivých nemovitostí je zde naznačen 

uvedením konkrétních příkladů /s. 63/.  Při charakteristice svého postupu rozvádí autorka i 

skutečnosti, které lze použít pro ztotožnění gruntů. V jejich přehledu mi chybí pouze finanční 

údaje. V tomto ohledu bych rád v rámci obhajoby autorce položil otázku, zda cenové údaje 

(cena, závdavek, splátky) byly při analýze reflektovány a zda lze případně sledovat v prostředí 

panství při ztotožňování gruntů nějaký vývoj cenových údajů.  

   Podkladem pro důkladnou analýzu se přitom stalo spektrum typických pramenů, a jak 

bylo již výše konstatováno, šlo o rozsáhlý celek různé provenience. Základ zde přitom tvoří 

především prameny patrimoniálního původu (zejména pozemkové knihy, urbáře aj.), 

významnějším způsobem byly ovšem využity i další pramenné typy celozemského charakteru 

(ústřední roli zde hrají zejména katastry). Spektrum využitých pramenů je široké, jistý 

nedostatek spatřuji pouze v omezené obecnější charakteristice a zařazení pramenů, s nimiž 

autorka pracuje. Domnívám se totiž, že uvedené analýze by měl předcházet alespoň stručnější 

rozbor pramenných typů (a rekapitulace možností jejich interpretace), které autorka 

v prezentovaném výzkumu předložila. Kupříkladu se jen málo dozvíme o podstatě 

pozemkových knih, s nimiž autorka jinak intenzivně pracuje. Využité exempláře nikterak 

neuvádí do obecnějšího kontextu, neusiluje o jejich zařazení z hlediska některé z typologií 

atp. Studium a diskuse k pozemkovým knihám má přitom v české historiografii za sebou 

poměrně rozsáhlou genezi, do níž zasáhl nejeden český historik. Autorka uvádí a cituje 

v tomto ohledu pouze klasické dílo V. Procházky (z novějších prací pak J. Grulicha - viz 

pozn. č. 175). Další díla však již nereflektuje a ani je v závěrečném přehledu literatury 
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neuvádí (mj. by zde mohly být jistě využity alespoň některé práce Bronislava Chocholáče 

apod.). Obdobně by zde bylo možno vytknout omezenou reflexi problematiky katastrů, 

k nimž se váže rovněž nejedna práce, kterou autorka neuvádí a pravděpodobně ani nepoužila 

(J. Pekař, A. Chalupa atd.). Na okraj podotýkám, že mi k problematice „kulturní krajiny“ 

trochu chybí i klasická práce Pekařova o kosteckém panství. Soudím (možná subjektivně), že 

právě v této práci akcent na kulturní krajinu konkrétního vrchnostenského celku nezůstal 

opomenut.  

   Poznatky získané pečlivou excerpcí písemných pramenů poté autorka promítá do 

paralelní analýzy využitých mapových dokladů. I zde oceňuji nejen intenzivní a jistě 

dlouhodobou badatelskou činnost a erudici, kterou autorka prokazuje při charakteristice 

prostředí sledovaného vrchnostenského celku panství, ale též schopnost propojit výpověď 

písemných a kartografických dokladů. Ty pak v odstupu doplňuje dalšími možnostmi 

(kupříkladu vydatněji využívá již zmíněné výsledky toponomastického studia). Celkovým 

výsledkem uvedené kvalitní a značně minuciózní analýzy mapových a písemných pramenů je 

proto velmi názorná a poměrně přesvědčivá prezentace principů rozvoje raně novověkých 

vesnických lokalit i jejich příslušenství. Autorka srozumitelně vysvětlila postupný vývoj 

gruntů z hlediska jejich umístění v intravilánu dané vesnice, jejich příslušenství a podobně 

dále osvětlila i prostorový vývoj jednotek vrchnostenského hospodářství. V rámci prezentace 

výsledků analýzy situace jednotlivých vesnic doložila konkrétním způsobem poznatelné (z 

hlediska dostupných pramenů) a typické jevy příznačné pro vývoj dolnobřežanských 

vesnických lokalit od středověku do novověku. Sledovala a prokázala přitom v konkrétní 

podobě některé jevy, které úzce souvisí s demografickými jevy raného novověku (vzrůst 

počtu příslušníků nemajetných sociálních vrstev a jejich odraz v nové zástavbě jednotlivých 

vesnic apod.). Některé dílčí výsledky výzkumu Veroniky Kucrové jsou přitom značně 

zajímavé a jdou za rámec dosavadních představ o vývoji vesnice. V tomto ohledu mě 

kupříkladu překvapily doklady o spojování gruntů či jejich „přemísťování“ (např. s. 45 ve 

vesnici Okrouhlo - lze upřesnit, jak častý tento postup byl a co bylo jeho důvodem?). A totéž 

platí i u zániku, resp. pustnutí gruntů, o jejichž analýzu se autorka rovněž pokusila. Kladně 

ovšem hodnotím i to, že k problematice přistoupila střízlivě a při prezentaci výsledků si je 

vědoma toho, že kategorie pusté nemovitosti je velmi relativní a přechodná. Autorka kategorii 

pustého gruntu přitom ukazuje především na vybraných případech, dokázal bych si ovšem 

představit i poněkud celistvější hodnocení celkové četnosti této kategorie. Rovněž bych rád 

k autorce směřoval otázku, zda by do charakteristiky úrovně „zpustnutí“ gruntu nebylo možné 

promítnout ještě některé další skutečnosti - např. již zmíněný pohyb cen gruntů, (ne)existenci 
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závdavku apod.)? A neodpustím si rovněž otázku, zda by nebylo možné více do analýzy 

zapojit i inventáře statků (eventuálně položky uvedené při vyměření výměnku). Zde 

předpokládám, že poměrně závažný význam by mohly mít především inventáře a další údaje 

pozemkových knih od 18. století. Oproti starším exemplářům mají často tu výhodu, že v jejich 

rámci nalezneme díky detailnějšímu finančnímu oceňování i informaci k jednotlivým částem 

statku (k tomu např. E. Maur, Ke způsobu tvoření a splácení cen poddanských nemovitostí v 

17. a počátkem 18. století, in: Příspěvky k dějinám cen nemovitostí v 16.-18. století, Praha 

1963, s. 71-84.)  

   Souběžně se studiem pohybů a změn poddanské nemovitosti autorka dále sledovala 

prostorový vývoj dominikálních jednotek vrchnostenského velkostatku. Svůj rozbor započala 

charakteristikou dvorového hospodářství velkostatku a nutno konstatovat, že i v tomto případě 

poskytla čtenáři poměrně solidní popis místních podmínek, zejména pak přehled prostorového 

vývoje (i hospodářských možností)  dolnobřežanského či libeňského dvora. Výklad je přitom 

založen na zevrubné znalosti konkrétní pramenné základny. Dílčím nedostatkem by i zde 

mohla být jistá absence obecnějšího zařazení dvorového hospodaření do komparativního 

kontextu. Srovnáním by bylo možné mimo jiné více ověřit výnosnost místního 

vrchnostenského hospodaření i (ne)typičnost skladby nejen dvorového, ale i dalších režijních 

podniků sledovaného velkostatku. Navíc jde o dobu, kdy jak již výše bylo uvedeno, dochází 

k závažné strukturální proměně českého feudálního velkostatku a obecnější kontext by jistě 

umožnil sledovat ve zkoumaném prostředí některé obecnější tendence (lze využít prací již 

starších agrárních historiků - např. J. Křivka, E. Janoušek, V. Pešák a pokračovat k novějším 

podnětům, kterých není rovněž málo). Nutno ovšem konstatovat, že v konkrétním rozměru 

principy a způsob realizace položek vrchnostenského hospodářství hodnotí autorka vcelku 

výstižně (zajímavé je např. hodnocení „zásobovací funkce“ dvorů /s. 94/ či protikladné 

tendence ke sjednocování vybraných podniků režijního hospodářství proti stabilní lokaci těch 

provozů, jejichž vybudování si vyžádalo vyšší náklady /s.122/). Charakteristika jednotlivých 

položek s ohledem na úplnost vybízí pouze k dílčím zvědavým otázkám a doplněním. Lze se 

tak kupříkladu autorky zeptat, zda měl chov ovcí, reprezentovaný zde velkými 

vrchnostenskými ovčíny, též význam v prostředí poddanských gruntů. Autorka též opakovaně 

v souvislosti s chovem ovcí (i dalšího dobytka) zmiňuje pastviny, naskýtá se tedy další 

otázka, zda nebylo možné v rámci posouzení extravilánu obcí usilovat o bližší prostorovou 

charakteristiku této složky. Doplňující otázku bych rád rovněž vázal k položce mlýnů. 

Autorka přehledně zmapovala rozsah a identifikovala nejen mlýny, ale i jejich součásti, které 

zasáhly významnějším způsobem do krajiny panství (náhony). Doplněna (či spíše upřesněna) 
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by mohla být charakteristika majetkově právní přináležitosti mlýnů. Nalezneme na panství 

pouze mlýny vrchnostenské či je doplňovaly též mlýny poddanské (úroční), které byly 

zaznamenány do pozemkových knih?  

   Po charakteristice principů utváření vlastního intravilánu vesnických lokalit i specificky 

užitných míst vztahujícím se především k dominikální složce panství přistoupila autorka dále 

k rekonstrukci organizace samotných plužin. I zde přitom dle mého soudu dospěla 

k hodnotnému badatelskému výsledku v podobě solidního analytického zpracování. Učinila 

tak na základě mapových podkladů, které doplnila využitím písemných pramenů, podnětů 

toponomastického studia i terénního výzkumu. Autorka zároveň své výsledky relativně 

úspěšně zahrnula do kontextu dosavadního studia problematiky vývoje plužiny. Svůj pracovní 

postup navíc smysluplně prezentovala i v dílčí případové studii orientované na půdu v Libni. 

Jediné, čemu v daném textu příliš nerozumím a co mi přijde poněkud solitérně a neúčelně 

zařazené, je spíše popisná informace o pozemkové reformě na panství v první čtvrtině 18. 

století /s. 137 an./. 

   Relativně samostatnou část práce poté tvoří ještě dva (resp. tři) dílčí okruhy, které 

směřují k vyhraněným a typickým složkám krajinného prostředí studovaného panství. Nejprve 

se autorka zaměřila na charakteristiku rozsahu lesního porostu dolnobřežanského velkostatku.  

I tato část práce předkládá velmi kvalitní a vyčerpávající popis vývoje lesních ploch i jejich 

druhové složení. Veronika Kucrová zde přitom v závislosti na využitých pramenech postupně 

poukázala k řadě možností historického poznání dané problematiky a text se tak stal vedle 

informace o rozsahu lesa i podnětným přehledem postupů, kterými lze tuto problematiku 

studovat. Oceňuji též, že se autorka pokusila proniknout do rozsahu i významu místních 

lesních řemesel, které v prostředí panství nalezly uplatnění (uhlířství atd.). Doplněna by snad 

mohla být informace o tom, kdo se na realizaci lesních řemesel podílel. Provozovali je 

specializovaní řemeslníci či běžní poddanští rolníci, pro které bylo kupříkladu pálení uhlí 

pouhým přivýdělkem? V rámci relativně působivé prezentace dílčích závěrů dále příliš 

nerozumím, z čeho autorka dovozuje, že „strach z lesa“ nebyl součástí mentality obyvatel 

panství. Ač se jedná o skutečnost, která byla v literatuře v poslední době vícekrát zmíněna 

(např. J. Woitsch), domnívám se, že prameny, které autorka využila, takové závěry bohužel 

neumožňují /s. 167/. 

V poslední části práce autorka ještě přistoupila k charakteristice dvou dalších typů 

objektů, které raně novověkou krajinu dotvářely. Pozornost byla nejprve soustředěna na síť 

dobových komunikací, které byly součástí sledovaného panství a doplnila ji popisem 

„občerstvovacích míst“. I zde prostřednictvím mapových dokladů a studia archivních 
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materiálů poskytla solidní popis celkové struktury. Závěr je posléze tvořen přehledem 

drobných sakrálních staveb. Zde byl přirozeně důraz na archivní prameny poněkud menší, i 

když sympatická je snaha autorčina o posouzení proměny či kontinuity lokace těchto objektů.  

Sledování těchto skutečností bývá pochopitelně velmi obtížné, především s ohledem na to, že 

jejich zachycení v písemné pramenné základně je především pro starší období pouze 

ojedinělé. Jistou interpretaci vývoje by ovšem bylo možné uskutečnit srovnáním s popisem 

situace v jiných lokalitách. Studium problematiky drobných sakrálních památek není dnes 

totiž zcela určitě opomíjené téma, naopak lze nalézt řadu především regionálně zaměřených 

průzkumů. Srovnání v tomto ohledu ovšem autorka neučinila, proto i zde by alespoň pokus o 

dílčí komparaci jistě neuškodil. 

Z hlediska formálního zpracování je nutno nejprve ocenit solidní jazykové ztvárnění, 

práce je čtivá a až na některé drobné překlepy jde o kvalitní text i z hlediska jeho lexikální, 

syntaktické či stylistické výstavby. Drobné nedostatky lze nalézt v poznámkovém aparátu 

(např. poznámka č. 75 chybí). Závažnější nedostatek formálního zpracování spatřuji v již výše 

uvedené absenci číslování a pojmenování tabulkových přehledů. A podobně orientaci v textu 

poněkud komplikuje skutečnost, že autorka nečísluje ani mapové přílohy a nezařazuje jejich 

celkový přehled v závěru práce (přitom nalezneme v samotném textu někdy odkazy k číslu 

mapy - např. „na mapě č. 7“ - /s. 148/). 

    Na závěr nutno konstatovat, že i přes dílčí nedostatky přinesla šíře i hloubka 

badatelského záběru kvalitní a fundovaný odborný text. Práce představuje smysluplný, 

funkční a vyvážený celek, který zajímavým a podnětným způsobem může přispět nejen do 

diskuse k fenoménu kulturní krajiny v raném novověku, ale i k otázkám spojeným obecněji 

s problematikou raně novověkého vrchnostenského velkostatku v českých zemích. Práce dle 

mého soudu odpovídá nárokům na disertační práci, hodnotím ji jako zdařilou a doporučuji 

k obhajobě. 

 

V Ústí nad Labem, 21. ledna 2014 

   PhDr. Jiří Koumar, Ph.D. 

        Filozofická fakulta  

Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. 

 


