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Oponentský posudek disertační práce Mgr. Ludmily Hůrkové Proměna venkovské 

architektury v 2. polovině 19. a na počátku 20. století na okraji Prahy. Vliv Pražsko-

duchcovské dráhy na podobu sídel v jejím okolí 

Téma práce je už v názvu zdvojené, řešící proměnu venkovské architektury v konkrétním 

období a zároveň vliv dané dráhy na podobu vybraných sídel, tedy na urbanismus. Takové 

tematické propojení je jistě namístě a stejně tak plošné omezení objektu zájmu. V konkrétním 

případě však podle mne přináší dva podstatné problémy: 1) Vliv železnice není u vesnic a 

menších obcí na rozdíl od měst ani tak na urbanismus, jako na obecný územně krajinný 

rozvoj, řekněme územní plánování, a vliv na architekturu je marginální. 2) Dané téma bylo ve 

všeobecnějším zadání pro zkoumané území v nedávné době již fakticky opakovaně 

zpracováno (v převaze kolektivně, např. v rámci projektu Studentské mise, Uměleckých 

památek Prahy a mnohé další literatuře), na čemž nic nemění, že na některých z těchto děl 

řešitelka spolupracovala (viz dále). Ostatně sama autorka zpracovanost jako důvod pro 

zabývání se jinými lokalitami přiznává v úvodu k publikaci, jejíž byla editorkou a 

spoluautorkou (Proměny venkovské architektury s důrazem na vývoj v19. a 20. století I.). 

Dosud neřešeným výzkumným podúkolem tedy zůstal spíše jen možný vliv jmenované 

železnice. 

Metodické řešení disertace je dle mého názoru její určitou slabinou. Nejsou jasně vymezeny 

cíle práce (jednou se mluví o mapování a ověřování sociálně politických a ekonomických 

podmínek, na další stránce o dějinných etapách). Následuje absence formulovaných 

výzkumných otázek, popřípadě hypotéz, natož dokonce výchozí teorie. Podobně chatrné je 

další vysvětlení užitých výzkumných metod a jen velice stručný výzkumný plán. Většina 

odpovídající kapitoly sepisuje zdroje informací. Metodicko-obsahové pojednání kapitol, 

zvláště v katalogu, se pak z větší části shoduje s výše uvedenými publikacemi (na kterých se 

autorka sice podílela, ale ve kterých jejich metodický koncept výzkumu zjevně není jejím 

dílem). Vcelku přijatelný je popisný přístup, kdyby ovšem nebyl převážně rešerší již existující 

místopisné literatury. Naopak nedostatečný je očekávaný přístup průzkumový a vysvětlující. 

Např. už kapitola shrnující dosavadní poznání je fakticky soupisem opět čerpajícím z již 

existujících prací. Kdyby si doktorandka troufla na jeho kritické zhodnocení nebo alespoň 

komentování, mohla logicky dospět ke slabým či chybějícím tématům, nezpracovaným 

lokalitám a také mezerám v metodických postupech řešení. Mezi odkazovanou literaturou 

není bohužel ani jedna položka zahraniční, což minimálně pro otázky metodického řešení 

považuji u doktorské práce za chybu. Oproti tomu v dalším pojednání problematiky je třeba 

úplnost zdrojů literatury a popřípadě dalších pramenů označit za velký klad řešení, poctivý 

základ práce. Vcelku dobře jsou doplněny i informace související s politickoekonomickou 

situací (matriky, kroniky).  
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Stejně tak lze ocenit logické strukturování práce a jazykové zpracování. Její popisně 

vypravěčská forma koresponduje v převaze s přiznávaným uměleckohistorickým náhledem. A 

právě k němu lze učinit nikoliv nepodstatnou poznámku. V posuzované práci (a mnoha 

příbuzných) dochází k intepretaci a objasňování architektury z její exteriérové formy, 

nejčastěji přímo fasád. Zcela zjevně tak dochází k omezenému a často zkreslenému 

hodnocení, které se snaží obejít zásadní faktory půdorysně provozní, konstrukční a 

stavitelské. (Mimo jiné plánová dokumentace z archivu stavebních úřadů není pro tyto faktory 

dostatečným podkladem i proto, že není dokladem skutečné realizace.)  Je otázkou, jak a zda 

vůbec lze tímto způsobem dostatečně hodnotit architekturu včetně lidové. Každopádně škola 

Líbalovská, na kterou se autorka odvolává, a především nejlepší metodické tradice výzkumu 

historické architektury pražské Fakulty architektury takové přístupy překonaly a ve své 

terénně funkční metodě stále ještě rozvíjejí. Stručně shrnuto, očekával bych od autorky větší 

badatelskou odvahu, vynalézavost a snad i experimentování. Hledání odpovědi na elementární 

otázky: Jak mohu vytčený problém ještě koumat, které další faktory, které analogie? Mohu 

kvantitativní data zkoumat statisticky? Byly mnou navržené metody efektivní? atd.  

K realizaci výzkumu, respektive k jeho přínosu, náleží část zabývající se politicko 

ekonomickým kontextem, která však dle mého názoru má kompilační charakter využívající 

již existující syntetizující texty. Ze strany L. Hůrkové jde o poměrně svědomité shrnutí, ale 

neodvážil bych se je označit za nové poznání. To musíme hledat závěrečných analytických 

kapitolách. Jejich rozhodujícím podkladem je relativně obsáhlý katalog vývoje a podoby obcí 

a několika jejich jednotlivých objektů. Základem textů katalogu je již připomenutá syntéza 

z existující místopisné literatury, doplněná o další nepočetné zdroje informací (např. 

z dokumentů archivů stavebních úřadů). Klíčovou roli v katalogu i analýze hraje porovnávání 

5 známých a dostupných katastrálních map, a to poměrně elementární popisnou metodou. U 

zpracování jednotlivých objektů není zcela zřejmá kritéria jejich počtu a výběru. Analýza 

objektů vychází v převaze z převzatých informací. Domnívám se, že některé učiněné závěry o 

vlivu nově postavené dráhy a dalších dobových podmínek na zástavbu z doložených podkladů 

jasně nevyplývají, nejsou jednoznačněji prokázány. Jsou hypotézami, dle autorky uváděnými 

jako „mohlo by být“. (Zdá se, že řadu jasnějších závěrů by umožnil např. přesnější archivní 

výzkum vlastníků jednotlivých objektů, jakkoliv s ním pro toto období mohou být těžkosti. 

Apod.). Krátká kapitolka snažící se charakterizovat stylové a konstrukční proměny 

venkovských staveb ve sledovaném období a lokalitách také postrádá konkrétnější faktickou 

argumentaci. Celkově na mne tedy analytická část práce působí jako poněkud skromná, nové 

poznatky jako poměrně nerozsáhlé a učiněné závěry jako ne zcela prokázané. Je možné, že 

část závěrů není jen dostatečně zřetelně vyjádřená. 

Pokud konfrontujeme analytické výsledky s cílem disertace vymezeným slovy autorky jako 

„zmapovat a ověřit dopad zásadních sociálně-ekonomických podmínek druhé poloviny a 

počátku 20. století na urbanistickou proměnu venkovské zástavby na okraji Prahy v lokalitách 
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v blízkosti Pražsko-duchcovské dráhy“, pak to oborově přibližuje práci mnohem spíše 

sociální, historické a popřípadě politické geografii, možná i historické sociologii, než 

urbanismu nebo dějinám umění. 

K obsahu práce je namístě ještě jedna poznámka. V textu jsou opakovaně vícenásobně 

pojednány tytéž části problematiky nebo stejné podklady uvedené maximálně v mírně odlišné 

souvislosti. (Jde např. o výčet užívaných map, důležitých událostí a faktorů vývoje, obsah 

práce apod.)  Rovněž některé popisy (např. formy a obsahy map) považuji za elementární, 

všeobecně známé a nadbytečné v tomto stupni vědecké práce. Zmíněná rozvláčnost působí 

poněkud nedůvěryhodně a formálně.  

Pokud shrnu předloženou disertační práci jako celek, tak nemohu popřít její logické členění, 

obsažnost a pečlivost ve shromáždění a kompilaci základních podkladů. Nepochybuji ani o 

jisté autorčině znalosti celkové terénní situace. Shledávám však podstatné nedostatky 

v metodické oblasti a zvláště v analytické části výzkumu. Jeho přínos se mi jeví jako nevelký. 

Proto v současné podobě nedoporučuji doktorkou práci Mgr. Ludmily Hůrkové k obhajobě. 

Vezmu-li však v úvahu badatelčinu další vědecko-odbornou činnost, především publikační, 

pak předpokládám, že se danou problematikou zabývá natolik, že bude schopna svou práci 

doplnit, aby kýženým nárokům vyhověla. 

 

Vít Jesenský 5/2019 

 

 

 


