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PROMĚNA VENKOVSKÉ ARCHITEKTURY V 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ A NA 

POČÁTKU 20. STOLETÍ NA OKRAJI PRAHY 

VLIV PRAŽSKO-DUCHCOVSKÉ DRÁHY NA PODOBU SÍDEL 

V JEJÍM OKOLÍ 

Práce je rozdělena na základní text a katalog 

Autorka je původem uměleckohistorického vzdělání, což bylo příslibem schopnosti práce 

s archiváliemi a písemnými prameny   Toto vzdělání se nakonec promítlo i do těžiště práce, 

která je na hranici sociálně-historické urbanistické studie se studiem dějin staveb. Obě části 

jsou důležité a jsou nějakým způsobem v práci obsaženy.  

Pokud jde o katalog, je výsledkem pečlivé analýzy jednotlivých obcí  i s dostupnými příklady 

konkrétních objektů. V tomto ohledu autorka podnikla vše na hranici možného. Příznačně 

problematické se jeví konfrontace se skutečným stavem. Objekty obecně přístupné nejsou a 

jsme odkázáni na nepříliš spolehlivou výpověď stavebních plánů. Nepřístupnost a stále se 

stupňující paranoia ochrany soukromí podvazuje možnosti výzkumu plíživě, ale stále více.  

Ale pokud bychom rezignovali, žádný výzkum v obydlených domech by možný nebyl a 

postupně  by byly tyto objekty bez jakéhokoliv zhodnocení postupně odsouzeny k zániku. 

Handicapu nepřístupnosti se autorka byla vědoma, s tím se muselo počítat.   

Poněkud pokulhává ale vyzdvižení významu těch-kterých jevů pro cíl práce, použitelných 

nejméně jako případové studie, ilustrující celé dění. Tyto výsledky se  poněkud ztrácí jak 

v katalogu, tak v hlavním textu u vesnic i v závěrečném shrnutí.  

Hlavní stať se zabývá v počátečních kapitolách historickými východisky pro sledovaný jev: 

proměna ekonomiky venkova a agrární krize, proměna politického rámce a vznik Pražsko--

duchcovské dráhy. Oddíl o stavebních řádech je možná příliš rozvláčný, protože se zbytečně 

podrobně věnuje i těm starším, než ve sledovaném období. 

Předřazená metodická kapitola poněkud málo zdůrazňuje to, o čem na konzultacích byla 

mnohokrát řeč: nějakou podobu jevů očekáváme z dějin obecnějších – z právě zmíněných 

kapitol o agrární krizi a nějak , třeba jinak se budou tyto jevy obecnější chovat v konkrétním 

prostředí sledovaných vesnic, kde byla postavena dráha. A dále: očekávali bychom větší podíl 

dopravy vlakem  za prací – jak tomu bylo ve skutečnosti? Na konfrontaci vstupních 

předpokladů a výsledku z bádání  sice autorka odpovídá, ale nevýrazně .  

Nepatřičné je v metodické části na počátku předjímání výledku (str 9) . Naopak srovnání 

s vesnicemi mimo dráhu je metodicky nutné, správné, jen z časových důvodů zůstalo u 

příkladu jediného.  

Na str 9-10 je též málo zdůrazněno, že práce pokračuje v  v systematickém výzkumu, který D. 

Líbal ohraničil rokem 1848. 

Když autorka představuje mapy, chybí důraznější upozornění na bonus, který zde shodou 

okolností existuje. Reambulované mapy  časově kopírují vznik železnice a rozvoj obcí i 

usedlostí se tak dá dobře sledovat v intervalu  Indikační skica- reambulovaná mapa – pozdější 

rozvoj. 



V 9. kapitole se autorka dostává k výsledkům bádání. Vztah  mezi výchozími otázkami a 

výsledkem zjištění mohl být formulován výrazněji, ať s výsledkem shodným, odlišným či 

nejasným a zdůvodnit proč. Vše tam sice je, ale není zřejmé, jaký tedy byl výsledek bádání, 

ačkoliv, jak již jsem uvedl, za ním stojí podrobná a pečlivá práce katalogová. 

V kapitole o domech samotných jistě narážíme na výpověď pouhých plánů. Autorka sice 

poukazuje na příkladech na podezření, že realizace či deklarované využití se nemuselo 

shodovat s realitou, ba ani se skutečným záměrem. Jistě to bude obtížné doložit, podezření ale 

většinou zůstalo ve zmínkách v katalogu.  Na této kapitole  a na závěru je také vidět chvat 

před dokončením, spojený s kumulací jiných pracovních povinností. 

V závěrečném shrnutí jsou výsledky podány  nevýrazně, není dosti zřejmý rozdíl mezi obecně 

„průměrnou“ situací a zdejšími zvláštnostmi. Autorka sice zmiňuje různé proměněné domy a 

zástavbu, ale nevynikají dostatečně různé vniklé kontrasty zástavby , zjevné pak hlavně v 

Hlubočepích . 

Závěrem musím konstatovat, že zakončení práce již probíhalo v chvatu a výsledek neobráží 

dostatečně úsilí v práci skryté.  

Přes uvedené výhrady  doporučuji práci k obhajobě. 

 

Michael Rykl, květen 2019 

 

 


