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   Téma disertační práce Ing. arch. J. Polákové vzešlo z potřeby rozšířit záběr výuky památkové péče 
na FA ČVUT o aktuální téma zacházení s kulturní krajinou. V době zadání bylo téma již společensky 
citlivě vnímáno.  Zájem o „tvář krajiny domova“ však stále ještě postrádal oporu propracované teorie 
identifikace, poznání a hodnocení zdrojů jejího kulturněhistorického významu a jejich role v 
komplexu uznávaných -zpravidla ekonomických a technicistních- charakteristik krajiny. Koncept 
krajinného rázu, který prozíravým způsobem využil prostoru vytvořeného současnou legislativou, 
nebyl v segmentu kulturních hodnot odpovídajícím způsobem dopracován do podoby, která by 
dokázala v plné šíři zohlednit historický a památkový rozměr krajiny. 
  K zodpovězení zásadní otázky jak zacházet s kulturní krajinou a využívat její potenciál pro udržitelné 
obhospodařování s respektem k jejím charakteristickým rysům, památková péče bezesporu musí 
umět ohodnotit význam oněch podstatných krajinných charakteristik a pojmenovat veřejný zájem na 
jejich zachování. Tento finální krok však není myslitelný bez jasného uchopení toho, co, jak, kdy a 
v jakých souvislostech do krajiny vepsalo působení člověka a jeho způsob zacházení s i přírodními 
danostmi krajiny. Památková péče po samostatné linii propracovává axiologické otázky, zabývá se 
hodnocením památkového fondu obecně. Tyto poznatky lze aplikovat i na historickou krajinu. To, co 
však chybí, je důkladné poznání krajiny samotné a uchopení toho, co její podobu činí nejen vizuálně 
nezaměnitelnou ale zároveň historicky zakotvenou. Vítaným východiskem historického poznání 
minulých podob krajiny se stala zejména stará mapování. Ta nám se značnou odkrývají podoby krajin 
devatenáctého a poslední třetiny osmnáctého století. Možnosti ztotožnění dochovaných reliktů 
v krajině s historickou situací jsou nasnadě. Práce takto orientované představují v posledních letech 
badatelský standard. Je však možné ponořit se hlouběji a dopracovat se k poznání starších podob 
krajiny před tímto uchopitelným horizontem a identifikovat i její relikty v krajině současné. Záměrem 
předložené práce bylo ověřit možnosti a meze této retrospektivy pro období předcházející velkým 
zemským mapováním. Tato sonda měla být zároveň využita jako příležitost k ověření povahy a 
rozsahu nutných mezioborových kooperací, s nimiž bude v praxi budoucího komplexního zkoumání 
krajiny pro potřeby památkové péče počítat. Práce tedy nebyla uvažována jako klasická historická 
sonda mapující podobu území ve vybraném regionu, ale jako ověřovací modelová studie, která ukáže 
možnosti propojení historického poznání s dochovanými relikty sledované historické vrstvy 
v konkrétní krajině. Stejně jako při stavebněhistorickém průzkumu, který se jako metoda poznání 
staveb a stavebních celků již řadu desetiletí používá, a který je produktem týmové spolupráce 
specialistů, se pro budoucí praxi uvažuje pro zpracování analogického výzkumu krajiny, na jehož 
zpracování by se rovněž podílel tým specialistů. Pro svou testovací studii však doktorandka musela 
absenci chybějících specializovaných vstupů překlenout pořízením základní sady nezbytných 
informací napříč celým spektrem souvisejících disciplín. Tato výchozí situace činila úkol od počátku 
mimořádně náročným. 
  Doktorandka se ho ujala s velkým zájmem a nasazením. Velkou péči věnovala terénnímu výzkumu 
Černokostelecka, které bylo vybráno jako území z mnohých v práci rozvedených hledisek za vhodné k 
modelovému zpracování. Důkladná znalost terénu jí umožnila propojit kulturněhistorický aspekt 



s porozuměním přírodnímu prostředí území a jeho potenciálu pro zemědělské i další hospodářské 
využití. Obeznámení s klimatem regionu, morfologií terénu, půdními poměry, hydrologií a dalšími 
přírodními faktory propůjčilo větší hloubku historickému pohledu na sídelní situaci, trasování 
komunikací, zakládání rybníků, využívání lesů, těžbu surovin a podobně. Podle svých možností se 
obeznámila s dostupnými historickými prameny psanými i mapovými. Identifikace krajinných jevů 
lišících se mírou stability a pokus na příkladech sledovat podmíněnost jejich dynamiky dokládá i přes 
svou mezerovitost potenciál tohoto přístupu i možnosti využití jeho výsledků v krajinném plánování.    
  Obdobně jako v řadě dalších případů počáteční nasazení ovlivnil souběh s odlišně zaměřeným 
pracovním zapojením, které postupně vstřebalo většinu kapacity doktorandky. 
V období, které naplnila lhůta stanovená ke zpracování předložené práce, se na řadě dalších pracovišť 
u nás i v zahraničí otevřel značný prostor aktuálnímu a mnohdy velmi dynamicky postupujícímu 
výzkumu historické krajiny a jejích výrazných komponent (rybníky, komunikace apod.) opírající se o 
výhodu šířeji založených týmů.   
  Devizou předložené práce zůstaly v kontextu prudkého nárustu poznání v oblasti výzkumu krajiny 
v posledních letech proto především drobné mikrostudie zakotvené v důkladné znalosti terénu, které 
barvitě a se zajímavou dokumentací dokládají možnosti identifikace jednotlivých historických jevů 
v krajině. Na rozdíl od velkého měřítka části dosavadních projektů autorčino poznání směřuje ke 
konkrétnímu výseku krajiny, k fyzicky existujícímu reliktu jejích minulých vrstev v jeho historickém 
kontextu a ukazuje jej v jeho dnešní podobě. Nabízí tak památkové péči uchopitelný materiál, na 
němž lze promýšlet zatím nové a mnohdy zatím nepoložené otázky památkové ochrany a péče. 
Celostní přístup, který disertantka uplatnila, zahrnul do jejího záběru i projevy zacházení s přírodními 
složkami prostředí, otázku jejich proměnlivosti i podmínek pro jejich stabilitu. Toto pojetí vytváří 
půdu pro nový způsob uvažování o kultivovaném managementu území, který v zájmu krajiny 
překlene izolovanost resortních zájmů. 
   Práce nese stopy chvatné sumarizace pořízeného materiálu. Ambice vyhodnotit nároky na 
komplexní poznání historické vrstvy území, zůstala pouze naznačena. 
Pro závažnost tématu i nabytou zkušenost doktorandky se specifikou zejména terénního studia 
reliktů historické krajiny, která v dnešní době stále představuje vzácnou specializaci, doporučuji práci 
k obhajobě. 
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