
Posudek školitele na diplomovou práci Bc. Petry Kratochvílové: Ve stínu Vírské nádrže. 

Zánik obcí Chudobín a Korouhvice, 107 s + přílohy. 

Diplomanti/diplomantky, jakou je Petra Kratochvílová, jsou pro každého školitele 

doslova požehnáním, inteligentní, samostatní profesionálové, kteří/které umí psát. Problém 

nastává jen v případě, kdy je školiteli v úvodu poděkováno za vedení práce. Školitelé se s tím 

musí nějak vyrovnat, myslím tím, pakliže toho pro své diplomanty až tolik neudělali, což byl 

v tomto konkrétním případě i můj úděl.  

Petra Kratochvílová se rozhodla ve své diplomové práci zaměřit pozornost na 

postupný zánik obcí Chudobín a Korouhvice z důvodu budované Vírské nádrže. Zařadila se 

tak do řady diplomantů a diplomantek, kteří se věnovali zániku obcí a vzpomínek na ně (dříve 

především kvůli důlní těžbě, ale podobném případu a to zániku obce v souvislosti s výstavbou 

vodní nádrže, konkrétně Přísečnice se již věnovala například Monika Střihavková).  

Domnívám se, že výběr tématu, je s ohledem na jeho stále nedostatečné zpracování 

výbornou volbou. Metoda orální historie, která zde byla využita spolu s dalšími postupy 

historikovy práce, především studiem dostupných archivních pramenů se ukázala rovněž jako 

nosné uchopení tématu. 

Rád bych v případě diplomové práce Petry Kratochvílové, dříve než se budu věnovat 

jejím vlastním zjištěním a výkladům, upozornil na nadstandardně zpracovanou první část 

diplomové práce, věnující se rozboru metod a pramenů. Tato pasáž podle mého může 

sloužit budoucím studentům jako příklad, vzorného rozboru a kritického přístupu 

k pramenům.  

Tak, jako je přehledně a kriticky nahlížena první část diplomové práce, stejně jsou 

pojaty i kapitoly další. Přehledné, logicky členěné a sepsané velmi kultivovaným jazykem.  

Diplomantka postupuje v logice vyprávění svého příběhu od historie obcí Chudobín a 

Korouhvice ve „stínu“ řeky Svratky, popisuje význam budované přehrady a s ní i rozhodnutí 

o likvidaci obcí, resp. v případě Korouhvic o jejich nové historii. Zajímavě je popsán i život 

„u přehrady“, která měla několik úkolů, měla chránit před povodněmi, vyrábět elektrickou 

energii a vyrovnávat stav hladiny řeky Svratky a v konečném, i když ne původním plánu se 

přehrada stala i zásobárnou pitné vody pro půl milionu obyvatel. Rekreační rovina využívání 

přehrady ustoupila zájmům vodohospodářským.    

Diplomantka svou práci nepojímá jen jako popis událostí související s přehradou, ale 

řeší i obecnější problémy související s problematikou města a vesnice, tedy stěhováním lidí do 

měst (2. polovina 20. stol.), z jejich pohledu za „snazším životem“. Za přínosné považuji i 

promýšlení, jak obyvatele, kteří žijí „ve stínu“ přehrady i těch, kteří byli nucení odstěhovat se, 

stále toto dílo ovlivňuje, jak jsme se svými kořeny natrvalo svázáni s původním domovem. 

 

Diplomovou práci považuji za vyzrálou, promyšlenou a nadstandardně zpracovanou, 

hodnotím jí stupněm výborně a budu ji nominovat do soutěže COHA v kategorii 

vysokoškolských prací. Petře Kratochvílové přeji jen vše dobré jak v osobním, tak i 

v profesním životě. 

 

 

 

V Praze, 29. 8. 2014   prof. PaedDr. et Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D. 


