
Veronika Kucrová, Proměna kulturní krajiny v zázemí hlavního města: 

Dolnobřežansko v 16. - 19. století, Praha 2014 (kandidátská disertace) 

posudek vedoucího práce 

 

Studium vývoje a zkoumání kulturní krajiny nemá za sebou dlouhou historii, což 

možná ovlivňuje skutečnost, že je však badatelé používají poměrně  různorodé 

metody, a není tak překvapením, že jejich výsledky jsou poměrně disperzní. V. 

Kucrová si vybrala jako příspěvek k tomuto náročnému tématu  zázemí hlavního 

města Prahy. Ve své práci se pokusila zachytit vývoj kulturní krajiny v raném 

novověku na konkrétní oblasti Dolnobřežanska. Centrem panství byly Dolní 

Břežany, ležící dnes jižně nedaleko od hlavního města Prahy. Vesnice k němu 

patřící se rozkládají přibližně v oblasti ohraničené řekou Vltavou na západě, 

Sázavou. 

Je nepochybné, že studium kulturní krajiny je výrazně interdisciplinárním 

badatelským programem, kde kromě obecné historie je velmi intenzivně 

zastoupena archeologie, historická geografie, stejně jako toponomastika, dějiny 

umění, abych jmenoval po mém soudu ty hlavní discipliny. Autorka provedla  

hlubokou rešerši do disponibilních písemností, které jsou masivněji zachovány  

až pro období po třicetileté válce. Jde tu zejména o zemské katastry. Obecné 

trendy zvětšování kvantity orné půdy, byly doplněny řadou kvalitativních 

aspektů.  Zde mohu doplnit jako námět do diskuze při obhajobě skutečnost, 

kterou prokázal pro jižní Čechy Hermann Zeitlhofer, stejně jako autor tohoto 

posudku. Totiž, že katastrální údaje se nejednou rozcházejí s údaji, jež vznikly 

přímo v provozu velkostatku. Důvody mohou být primárně pekuniární, ale i jiné, 

další... 

Současně akcentuji v tomto kontextu nesmírně pracnou analýzu pozemků 

jednotlivých selských usedlostí, ovšem jedině touto cestou lze indikovat  změny 

v intravilánu. Ono to platí do jisté míry, či nepřímo i pro extravilán, ač přesnější 

lesní mapy jsou produktem  až druhé poloviny autorčina zkoumání. Rastr 

zkoumaných témat doplňuje rovněž zkoumání komunikací. 

Velkým kladem práce je její mapová složka. Považuji ji, zejména po technické, 

ale i interpretační stránce za velice zdařilou. Ono není vůbec jednoduché 

"převést" výsledky analýzy katastrů do reálu 21. století. A pokusit se touto 

metodou vyložit například změny ve osídlení. Soudím, že zvolená metoda je 



průkazná. Práce navíc byla takto obohacena sérií velmi kvalitních 

kartografických příloh.vedoucímu práce na tomto místě rozhodně nepřísluší 

podrobně  se zaobírat výsledky disertace, a jejich interpretace, to náleží 

oponentům. Dodávám v tomto kontextu jen, že prezentace výsledků náročného 

bádání je velice jasná, a osobně ji považuji za přesvědčivou. 

Na závěr bych chtěl akcentovat ještě jednu - dle mého soudu - důležitou 

skutečnost, a tou je kooperace vedoucího práce s doktorandem, zde 

doktorandkou. V tomto konkrétním případě fungovala spolupráce vynikajícím 

způsobem, který lze označit jako vzorový.  

Dizertační práci Veroniky Kucrové rád doporučuji k obhajobě.  

V Praze 30. prosince 2014 

 

 

                                                    prof. Jaroslav Čechura 


