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Formální úprava disertační práce a její jazyková úroveň  

 

Předložená disertační práce se sestává z 240 stran s rozsáhlými odkazy pod čarou. Stránky 

obsahují: 51 fotografií; Katalog staveb lidové architektury v archivu a v současnosti a jeho 

zhodnocení na vybraných objektech rozšířený o památkově chráněné objekty (str. 56-192); 

Aktuální tabulku zaměřených objektů v lokalitě Uherskohradišťsko a jejich stav dle stupně 

zachování k roku 2013; Stručné srovnání stavu kulturních památek v téže lokalitě vedených 

v evidenci ÚSKP oproti skutečnému stavu; Seznam použitých pramenů, literatury, zdrojů, 

zkratek a symbolů. Součástí DP jsou dvě přílohy na CD-R. Příloha č.1: Výzkum lidové 

architektury-archivní podoba a stávající stav, který byl ukončen v roce 2011 na FA-VUT a 

kterého se doktorandka zúčastnila společně s Doc.Ing. arch. J.Hrabcem,CSc. a Doc.Ing.arch. 

J.Hrubým,CSc. Příloha č.2: obsahuje scany  plánové dokumentace zaměření v okrese Uherské 

Hradiště z Archivu VUT v Brně. 

Samotná disertační práce není členěna na kapitoly tak přehledně a logicky, jako její pozdější 

zkrácená verze. Neobvyklé je umístění seznamu prací a aktivit autora (při absenci profesního 

životopisu) před závěrem DP, který má potvrdit/vyvrátit autorovu hypotézu. 

I přes obsáhlost elaborátu je vlastní textové části vyhrazeno cca 60stran, s bohatým 

odkazovým aparátem. Text se místy prolíná vzhledem k vícečetným číselným odkazům 

s citacemi, mnohdy nezdůrazněnými uvozovacími znaménky. Sloh doktorandky osciluje mezi 

snahou o jistou archaičnost - viz její motto (s chybějícími interpunkcemi na str.30) a 

názorovou poplatností k současným projevům, které se týkají ochrany hmotných kulturních 

hodnot ve vesnickém prostředí. 

Jinou úroveň má hodnocení z pohledu architekta při popisu archivní podoby a stávajícího 

stavu, realizované za přítomnosti výše uvedených pánů.  

Z hlediska gramatiky mj.: neznalost rodu u pod. jména žudro; sepětí psané opakovaně 

foneticky-sepjetí; správně: 1.pád jed.č. idea, 1.pád množ.č.ideje.   

 

Aktuálnost tématu disertační práce  

 

Název DP je sice dlouhý, ale přesto v něm mohlo být uvedeno, o jaké zhodnocení se jedná. Je 

to zachovalost objektů, vyměřovaných generacemi studentů pod “diktátem“ prof. Kuriala, 

doplněné o zhodnocení stavu památkově chráněných objektů.  

Nanejvýš aktuální, je pravdivě přiznat a uvědomit si, rapidní úbytek hmotné kultury 

probíhající v různých vlnách již desetiletí. Právě konkrétní vyčíslení ztrát, byť v jednom 

regionu -Uherskohradišťsku, poukázalo detailně na tento stav. Při obdobném 

celorepublikovém průzkumu lze předpokládat evidentní výsledky. V pravdivosti stavu věcí 

spatřuji aktuálnost tématu. 
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Splnění cílů disertační práce 

 

Sumárně lze napsat, že cíl DP byl splněn, už proto, že ho doktorandka nestavěla nad možnost 

dosažitelných materiálů a informací. Bezespornou výhodou byla souběžnost práce 

doktorandky na kolektivním specifickém výzkumu:Výzkum LA-archivní podoba a stávající 

stav (r.č.FA-S-10-1) se zadáním  předmětu DP. 

Jako novum oproti dříve zaměřeným objektům přibylo i zhodnocení stávajícího stavu objektů 

evidovaných v ÚSKP. Podstatný a přínosný byl realizovaný terénní průzkum i nově pořízená 

fotodokumentace. Na základě systematického a důkladného zmapování objektů, třídění a 

analýzy archivních dokumentů byl vytvořen dle daných kritérií katalog staveb se 

zhodnocením objektů lidového stavitelství.  

 

Postup řešení problému, výsledky disertace, konkrétní přínos doktoranda  

 

Doktorandka si stanovila hypotézy s ohledem na známou existující realitu a proto ani jejich 

vyvrácení/potvrzení nepřineslo nepředvídatelné výsledky. Správně během své práce použila 

v terénu formu kvalitativního výzkumu, doplněného zpřesňujícím kvantitativním. 

Následovalo třídění dle stanovených stupňů vedoucí ke kategorizaci objektů. Byly uplatněny 

metody: historická, umožňující sledovat na archivních fotografiích vývoj objektů; analytická 

pro klasifikaci; syntetická pro formulaci závěrů.     

Konkrétní přínos DP je v kritickém zhodnocení stávajícího stavu objektů uložených v 

Kurialově archivu pro Uherskohradišťsko a posouzení téhož u objektů uvedených v ÚSKP.  

  

Poznámky : 

 - k podkapitole 1.1. Rajonizace-vymezení etnografických oblastí, okrsků… 

stanovením národopisných oblastí a jejich detailnějším členěním se zabývala řada historiků, 

etnografů a badatelů a nejsou neznámé ani odborné polemiky mezi nimi. Postrádám v 

elaborátu mapu z výzkumu a vyměřování lidové architektury, čitelnější než na str. 48, 

s jednoduchým grafickým vyznačením uváděných oblastí/a jejich částí- izolinií/izoliniemi. 

Zvláště proto, že autorkou popisované oblasti Slovácko, Moravské Kopanice, Horňácko, 

Dolňácko a Luhačovické Zálesí, nemají jednotnou úroveň popisu, jsou nahlíženy z různých 

úhlů pohledu.  

-  k podkapitole 1.2. Lidé a krajina, venkovská sídla-lidová architektura 

 předložené úvahy (kumulace informací) jsou zaštítěny v odkazech postuláty, se kterými se 

nediskutuje 

-  k podkapitole 1.3. Charakter vesnice a krajiny po roce 1948 

chybí zmínka o změnách pod vlivem uskutečněných  pozemkových reforem (1919-1946), o 

poválečných architektonických návrzích statků a obytných domů, tzv. regionálních typech 

(Drupos, Agroprojekt,VÚVA) 

- k podkapitole 1.4.1. Úloha architekta-koncepce a návrhy na umístění nových staveb 

v krajině 

krajina jako extravilán nebo intravilán?, dále je opomenuta zmínka o podílu urbanismu 

(územní plán obce, regulační plán, územní studie) 

- podkapitola 1.4.2. Lidová stavba- zasazení domu do krajiny a úloha zeleně a podkapitola 

1.5. Výtvarné ztvárnění na příkladu nástěnné malby v minulosti i současnosti lidové 

architektury Slovácka, reflektují ukončené vysokoškolské vzdělání autorky na MU- FF, obor 

Etnologie-muzeologie 

 

 



- k podkapitole 2.3. Současný pohled na odkaz LA na Uherskohradišťsku 

postrádám vlastní názor doktorandky a zajímá mne také, jestli vytypovala a navrhla některý 

objekt k památkové ochraně (i mimo sledovanou oblast), jak dále zmiňuje i v tezích 

12.1.přínos práce 

- ke kapitole 3. Kritéria hodnocení z pohledu architekta 

 kritéria hodnocení na str. 54, A-B-C-D působí poněkud chaoticky a nekoncepčně a je 

dobře,že se v daném pořadí neuplatňují v tabulkách 

 

Význam pro praxi a rozvoj vědního oboru 

 

Doktorandka se dlouhodobě zabývala průzkumem stávajícího stavu lidových staveb na 

Uherskohradišťsku, které byly součástí Kurialova archivu a průzkum rozšířila o památkově 

chráněné objekty. Stěžejní význam této podrobné badatelské a komparační práce, na vysoké 

úrovni suplující pracovní činnost těch, kteří se zabývají památkově chráněnými nebo 

hodnotnými venkovskými stavbami, je samotný názorný elaborát, jako výzva k následování.   

V praxi, konkrétně v daném regionu, má jeho obsah mimořádný význam.  

 

Závěr 

 

Disertační práce splňuje některé z podmínek dle paragr.47, odst.4, z.č.111/1998 Sb.oVŠ.  

Doktorandka se rutinně orientuje v materiáliích, ze kterých dovede profitovat. Prokázala 

schopnost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu a v teoretické činnosti. 

   

Doporučuji, aby byla disertační práce přijata k obhajobě a po úspěšném obhájení byla             

  

                                             Mgr. Alžbětě Korčákové 

                                        udělena vědecká hodnost Ph.D.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně, 14.4.2014                                                       Doc.Ing.arch.Jarmila Ledinská, CSc 

 


