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Formální údaje 

Disertační práce obsahuje 238 stran, z toho strany 56–192 zaujímá katalog, a 2 CD jako 
přílohy. Práce je rozdělena na úvodní část, v níž autorka ozřejmuje předmět a cíle disertační 
práce, přináší přehled současného stavu bádání, stanovuje hypotézyu a popisuje metody 
výzkumu. 

V kapitole označené 1. se autorka věnuje rajonizaci a širšímu postavení regionu v rámci 
Slovácka. 

V kapitole 2. se zabývá archivem zaměřovací akce lidových staveb prof. Antonína Kuriala. 

Kapitola 3. přináší kritéria hodnocení staveb z pohledu architekta. 

Kapitola 4. obsahuje katalog 15 vybraných staveb z Kurialova archivu a jejich srovnání a 
zhodnocení se současným stavem. Katalog je doplněn o stavby evidované v Ústředním 
seznamu kulturních památek ČR (dále ÚSKP), ale pouze z těch lokalit, v nichž zaměřoval A. 
Kurial se svými žáky.

Závěrem autorka podává přehled svých aktivit ve vztahu k disertační práci, zhodnocení 
východiska práce, přínos své práce a možnosti jejího uplatnění. Součástí je obsáhlý seznam 
použitých pramenů, literatury a jiných zdrojů, seznam obrázků, symbolů, zkratek a již výše 
zmíněné 2  přílohy CD, obsahující výsledky specifického výzkumu FA VUT z roku 2010 
Výzkum lidové architektury–archivní podoba a stávající stav, který však není výlučným dílem 
autorky disertační práce a skeny Kurialových zaměření  38 staveb z okresu Uherské Hradiště.



 Význam práce

Cílem práce je vytvoření katalogu staveb a zhodnocení objektů lidového stavitelství na 
Uherskohradišťsku. Stanovuje si dvě hypotézy, první (A) o tom, že stupeň zachování lidového 
stavitelství na Uherskohradišťsku bude minimální a druhou (B), že současný stav zkoumaných 
staveb na Uherskohradišťsku, které nebyly zaměřeny A. Kurialem, ale jsou evidovány v 
ÚSKP, se ve velké míře nebude shodovat se stavem, v němž jsou evidovány. Závěrem  
pravdivost obou hypotéz potvrzuje, byť to by autorce mohl říci na začátku její práce každý, kdo 
se touto tematikou zabývá. A neskromně a velmi sebevědomě uvádí, že přínosem práce je  
mimo jiné kritické zhodnocení Kurialova archivu na Uherskohradišťsku a objektů vedených 
jako nemovité kulturní památky, což může být podkladem pro další činnost NPÚ ÚOP v 
Kroměříži. Může být také inspiračním zdrojem pro výuku a využití v architektonické tvorbě.

Připomínky 
Samotné hypotézy, na nichž je práce postavena, jsou chybné, když zhodnocení 

současného stavu Kurialem zaměřených staveb je výsledkem specifického výzkumu Výzkum 
lidové architektury–archivní podoba a stávající stav z roku 2010, na němž se kromě autorky 
podíleli ještě J. Hrabec a J. Hrubý. Jak autorka píše na s. 11, již výsledek specifického výzkumu 
ukázal, že pouze jediná z Kurialem zaměřených staveb na Uherskohradišťsku zůstala 
zachována. Jak si pak mohla pro svou práci stanovit hypotézy A a B, když na ně odpověděl již 
zmíněný specifický výzkum?

Na s. 13 zmiňuje pojem lidová architektura a lidové stavitelství a pomíjí, že 
terminologickou diskusi na toto téma vyvolal Richard Jeřábek již v roce 1974, což by jako 
absolventka etnologie měla vědět.

V kapitole 1. Postavení regionu v širších souvislostech podává přehled rajonizace 
Slovácka (že starší název Moravské Slovácko pokládá za odbornější – s. 18 – je jen marginálie), 
aniž by charakterizovala jejich stavitelství. Pouze v podkapitole 1.5. uvádí velmi formálně jeden 
ze znaků lidového domu na Slovácku, polychromní názední malbu, na příkladu několika žuder z 
Podluží, aniž by tento slovácký subregion zahrnula do rajonizace. Zmiňuje se též o plastickém 
zdobení stěn prsty do vlhké omítky. V této souvislosti uvádí termín „murl” (s. 41), který pro 
tuto techniku v německém jazykovém ostrůvku na Vyškovsku zavedl Václav Mencl, ačkoliv se 
v tomto prostředí označovala výrazem Fingermahlen.

Autorka nazančuje širší kulturní a historická témata týkající se vesnického stavitelství, 
urbanismu, kulturní krajiny a proměn stavitelství v 20. století, aniž by jich využila pro analýzu a 
zhodnocení jí zkoumaného výseku lidového stavitelství. Cituje na to téma pouze dvě díla a 
pomíjí alespoň stručné shrnutí literatury, která na toto téma vyšla (sborníky ze semináře Tvář 
naší země, sborníky ze seminářů komise pro lidové stavitelství České národopisné společnosti,  
sborníky z mezinárodních seminářů Národního památkového ústavu, publikace Ústavu 
územního rozvoje, práce Vítězslava Štajnochra o etnoekologických vztazích nebo 
metodologicky přínosné práce Pavla Hrona a Bohuslava Blažka). Těžko pak určit, co jsou její 
vlastní myšlenky a co přepsala odjinud, zvláště když ani u zřejmých citací psaných kurzívou 
neuvádí zdroj (s. 21). 

Proč jsou na konci některých výroků dvě poznámky (např. s. 20, 24, 49 a další)? 
Vyvolává to dojem, že autorka dostala zadaný počet poznámek a tímto postupem se snažila 
penzum naplnit.

V kapitole 2. Archiv lidové architektury prof. Ing. arch. Antonína Kuriala čtenář 
očekává alespoň stručný biografický medailon této osobnosti, či alespoň odkaz na příslušnou 



literaturu. Marně. 
Zhodnocení zaměřených objektů v podkapitole 4.1.1. na s. 194–195 je skutečně v 

souladu s názvem podkapitoly stručné a formální, byť právě zde mohla autorka uplatnit 
naznačené širší kulturní aspekty z kapitoly 1., výsledky zaměření a současného stavu 
analyzovat.  Škoda, že právě zde neuplatnila výsledky strukturovaného rozhovoru, který uvedla 
jako jednu z badatelských metod.

V celé práci se projevuje neznalost problematiky a fungování státní památkové péče. 
Např. na s. 32 bez důkazu píše, že památky se zapisovaly bez vědomí vlastníka, na s. 222 tvrdí, 
že díky její práci se zjistil skutečný stav památek evidovaných v ÚSKP, takže konečně může 
příslušné pracoviště zpracovat návrhy na zrušení památkové ochrany. K prvnímu tvrzení 
podávám legislativní minimum prohlašování a rušení památek: Proces prohlašování kulturní 
památky je dán zákonem. Do konce roku 1987, tedy v době platnosti zákona č. 22/2958 Sb., o 
kulturních památkách, se do státních seznamů zapisovaly kulturní statky na základě rozhodnutí 
příslušného výkonného orgánu - okresní nebo krajské školské a kulturní komise. Od účinnosti 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, prohlašuje památky 
Ministerstvo kultury. Památkami se mohou stát věci nebo soubory věcí, které jsou významnými 
doklady historického vývoje, životního způsobu a prostředí společnosti od nejstarších dob do 
současnosti, jako projevy tvůrčích schopností a práce člověka z nejrůznějších oborů lidské 
činnosti, pro jejich hodnoty revoluční, historické, umělecké, vědecké a technické, nebo mající 
přímý vztah k významným osobnostem a historickým událostem. Kulturními památkami podle 
zákona č. 20/1987 Sb. jsou rovněž kulturní památky vedené z  evidenčních důvodů ve  státních 
seznamech  kulturních památek podle zákona č. 22/1958 Sb. Návrh na prohlášení může podat 
kdokoliv. Pro zkvalitnění podávaných návrhů vydalo MK Metodickým pokynem Ministerstva 
kultury ČR č. j. 6.525/2000, jímž se stanovuje jednotný postup posuzování a předkládání 
návrhů na prohlášení věci za kulturní památku. Ministerstvo kultury současně citovaným 
metodickým pokynem zavázalo památkové ústavy zřízením územních komisí, které jako 
ředitelův poradní orgán posuzují jednak návrhy na prohlášení za kulturní památku,  jednak 
návrhy na zrušení památkové ochrany. Každý návrh musí podle této metodiky obsahovat 
identifikační údaje - název věci, lokalitu, číslo popisné, parcelní číslo, jméno vlastníka, zákres v 
katastrální mapě, popis, časové a autorské určení, zdůvodnění návrhu a vypovídající 
fotodokumentaci. Ministerstvo kultury po posouzení všech náležitostí, mezi něž obligatorně 
patří vyjádření vlastníka věci, rozhodne o prohlášení či neprohlášení a oznámí to vlastníkovi 
a památkovému ústavu.

Druhému tvrzení odporuje fakt, že v letech 2000–2007 řešil Národní památkový ústav 
úkol podporovaný MK ČR nazvaný Obnova identifikace nemovitých kulturních památek, který 
spočíval mimo jiné ve fyzické kontrole všech nemovitých památek, doplnění popisu a 
fotografické dokumentaci. Cílem byla aktualizace informací o památkovém fondu, do 30. 6. 
2008 byly na základě této akce podány na MK ČR návrhy na zrušení již zaniklých památek a 
postupně měly být podávány návrhy na prohlášení za kulturní památky věcí, které byly při 
projektu poznány jako významná součást kulturního dědictví. Tento úkol byl splněn, ale MK 
ČR zřejmě agendu nezvládá nebo se mu do ní nechce, takže se vleče od roku 2008 a k žádnému 
masivnějšímu rušení prohlášení za kulturní památku nedošlo. 

Aktuálnost a přínos disertační práce

Přínosem práce je katalog, na němž však autorka, jak sama přiznává nepracovala sama, 
přehledné tabulky zaměřených staveb a stupeň jejich zachování v roce 2013 a srovnávací 



tabulka stavu chráněných památek v Kurialem zaměřovaných lokalitách na Uherskohradišťsku. 
Katalog a skeny zaměření mohou být skutečně inspiračním zdrojem pro výuku a další využití v 
architektonické tvorbě. 

Závěr

Disertační práce splnila cíl, který si autorka stanovila, ten však byl od samého počátku 
chybný. Na základě předložené práce soudím, že autorka je velmi sebevědomá a nepociťuje 
pokoru před zvoleným tématem, pracuje povrchní žurnalistickou metodou (neověřování faktů či 
jejich přizpůsobování svému záměru – týká se to zejména památkové péče), usiluje o širší 
kulturní záběr s filosofickým přesahem, ale nedotáhne svůj záměr do konce. Jak již bylo řečeno, 
přínosem práce je katalog, jehož je spoluautorkou. Jaký je však osobní vědecký přínos a posun 
poznání? Práce by mohla být přijata jako diplomová práce, ale jako disertační práci ji s čistým 
svědomím nemohu doporučit k obhajobě a její autorku Mgr. Alžbětu Korčákovou k 
udělení vědecké hodnosti  Ph.D.

V Brně, 27. 4. 2014 Jitka Matuszková


