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Cílem diplomové práce Bc. Zuzany Nedbalové bylo zpracovat historickogeografickou studii, 

zabývající se proměnami původně samostatných obcí vně Prahy, které se postupně začlenily 

do hranic města Prahy a posléze, po řadě prostorových i funkčních změn se staly tzv. 

vnitřními periferiemi. Jako příklad výrazných proměn ve vnitřní periferii velkoměsta byly 

zvoleny tři sondy v městských čtvrtích Karlín, Libeň a Vysočany. Původně samostatné 

příměstské obce, Libeň a Vysočany zemědělského charakteru, Karlín jako první pražské 

předměstí, lokované na projektovaném půdorysu teprve počátkem 19. století, se velmi rychle 

vlivem blízkosti Prahy a rozmachu průmyslové revoluce proměnily v průmyslové oblasti. 

K roku 1920/1922 se staly součástí tzv. Velké Prahy a rychle se  rozvíjely jako čtvrti 

s továrním průmyslem. Proměny Karlína a Libně ovlivnily také regulace vltavského řečiště. 

Ústup průmyslu z těchto městských čtvrtí mnohé jejich části proměnil ve vnitřní periferie 

s potenciálem rozvoje různých kvalit a možností. Autorka se zaměřila na zachycení těchto 

proměn a jejich dopadů na krajinu na základě studia kartografických a ikonografických 

pramenů a odborné literatury.

Tematika diplomové práce se dotýká historické geografie s vazbou na problematiku 

průmyslového dědictví, dějin měst (resp. soudobých  velkoměst a jejich periferních prostor) i 

soudobého urbanismu. Využití široké škály historických pramenů včetně průzkumu v terénu 

umožnilo zachytit zásadní etapy proměn uvedených mikroregionů a zamyslet se nad jejich 

budoucností. Blízkost všech tří studovaných čtvrtí vytvořila z jednotlivých sond hodnotný 

soubor pro analýzu městské periferní krajiny. Každá z těchto sond je (a nyní již i byla, viz 

zboření poslední části Rustonky počátkem roku 2014) charismatickým monumentem určitého 

období městské historie, v tomto případě druhé poloviny 19. a první poloviny 20. století 

s dosahem do současnosti.

Autorka shromáždila a prostudovala dostupnou odbornou literaturu, podrobně 

analyzovala kartografické a ikonografické prameny (zde zejména soubory fotografií) a 

pořídila hodnotné srovnávací fotografie v terénu. Porovnala vývoj sledovaných objektů a 

jejich souborů v jednotlivých městských částech, které se postupně proměnily ve vnitřní 

městské periferie, hledala a nalézala příčiny těchto změn. Pracovala samostatně, iniciativně 

řešila zadané úkoly a problémy. V tématu se orientovala odpovídajícím způsobem, 

s metodikou historické práce se vypořádala na úrovni, odpovídající požadavkům absolventa 



magisterského studia. Shromáždila množství podkladů k okamžitému využití i pro případný 

další výzkum. Mapové a obrazové přílohy tvoří nedílnou, hodnotnou  součást diplomové 

práce.

           Práce Zuzany Nedbalové je ukázkou aplikace interdisciplinárního přístupů ke 

zvolenému tématu s využitím v regionální (městské) problematice. Po formální stránce 

diplomantka dle mého názoru splnila zadání s vynikajícím výsledkem. Diplomovou práci  

doporučuji k obhajobě.
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