
Posudek oponenta disertační práce PhDr. Martiny Indrové 

“JEMNICE – HISTORICKÝ VÝVOJ MĚSTA A JEHO PAMÁTKOVÁ OCHRANA V SOUČASNOSTI” 

předkládané v roce 2021 na Ústavu etnologie 

I. Stručná charakteristika práce 

Disertační práce je případovou studií utváření a využívání památkového fondu vybrané lokality1. Je 

založená na systematické práci s rozsáhlým empirickým materiálem různé povahy, při jehož výběru, 

shromáždění, uspořádání a interpretaci je uplatněný, vzhledem k tématu práce oprávněně, 

víceoborový přístup, kromě památkářského především historiografický a urbanistický. Neomezuje se 

jen na prezentaci výsledků, k nimž dospěla, ale uvádí i možnosti jejich aplikace v praxi.  

II. Stručné celkové zhodnocení práce 

Práce je velice dobře zpracovaná ve všech aspektech, počínaje vymezením a operacionalizací tématu, 

které řeší, přes volbu metodologie řešení a její uplatnění, po způsob argumentace a prezentace 

získaných poznatků, včetně jazykové a grafické úrovně a formálních náležitostí.  

III. Podrobné zhodnocení práce a jejích jednotlivých aspektů  

1. Struktura argumentace 

Disertační práce je implicitně pojatá jako empirická analýza kulturního dědictví, převážně ale nejen 

nemovitého, malé lokality s velkým, avšak málo využívaným potenciálem památkového fondu. Cílem 

je tento potenciál podrobně zmapovat a výsledky interpretovat tak, aby z nich vyplývaly možnosti, jak 

s ním nakládat, aby nedocházelo k devastaci nebo devalvaci kulturních hodnot, které reprezentuje, 

ale přitom aby zůstal součásti života lokality a byl účelně využívaný k jejímu rozvoji.  

 

Práce je vystavěná tak, že je zřejmé, co je jejím cílem a do jaké míry výsledky cíl naplňují i jak k těmto 

výsledkům dospěla. Je členěna do částí, které přinášejí specifické, z hlediska zaměření a cílů práce 

relevantní, okruhy poznatků, a jsou logicky uspořádaný.  

 

Úvodní tři části vymezují kontext, v němž dnešní památky Jemnice vznikaly a utvářela se jejich 

kulturní hodnota. Širší (společenský, právní, ekonomický) kontext vzniku Jemnice popisuje první 

z nich, kapitola „Zakládání měst za vlády posledních Přemyslovců“. Další dvě kapitoly „Založení 

Jemnice“ a „Urbanismus města“ uvádějí už konkrétní místní kontext, v němž v Jemnici vznikaly 

památky a procházely vývojem až do současnosti. Podrobné charakteristiky vzniku a postupného 

utváření jednotlivých památek, včetně jejich nedávné obnovy, obsahují kapitoly „Jemnice a její 

vývoj“, „Židovská čtvrť v Jemnici“ a „Městský vodovod“. Vyústění práce představují dvě poslední 

kapitoly „Památková ochrana města v současnosti“ a „Možnosti využití a prezentace památkového 

fondu“. Práce obsahuje všechny informace, které jsou pro zvolené téma a přístup k jeho zpracování 

podstatné, a neobsahuje žádné informace nadbytečné ani duplicitní.  

2. Formální úroveň práce 

Práce je přehledně členěná nejen z hlediska obsahového, ale velice dobře se dá orientovat i v její 

grafické úpravě. Jak pokud jde o vizuální rozčlenění textu a rozlišení jeho úrovní, tak do textu vložené 
                                                           
1
 Město Jemnice, které leží mezi Dačicemi a Moravskými Budějovicem a má okolo 4 000 obyvatel. 



obrazové dokumenty (fotografie, nákresy, mapy apod.). Jejich umístění přímo v textu je vhodné, 

protože neslouží jen jako ilustrace tvrzení v textu, ale většinou je dokládají, a přitom nenarušuje 

plynulost textu. Stejně tak kontinuitu textu nenarušují ani poznámky pod čarou, přes jejich větší 

počet. 

 

Jazyková úroveň práce je výborná jak po stylistické stránce, tak pokud jde o používanou terminologii. 

Zkratky používá v jejich běžně používané podobě a na konci práce je jejich vysvětlení. V seznamu 

použité literatury jsou u uvedených titulů všechny potřebné bibliografické údaje. 

3. Práce s prameny či s materiálem 

Práce se opírá o empirický materiál, získaný z části z primárních pramenů. Jednak archivních fondů a 

jednak dokumentace obvykle používané pro specifikaci památkové hodnoty nemovitých památek při 

stanovení podmínek nakládání s nimi, jako jsou stavebně historické průzkumy, zprávy 

z archeologických výzkumů nebo části stavební projektové dokumentace. Možnosti čerpání informací 

z primárních pramenů jsou v tomto případě omezené ve dvojím smyslu. Jednak je omezený jejich 

rozsah, protože při požáru v roce 1832 byla velká část listin dokumentujících historii města a 

jednotlivých památek zničena. A jednak je při posuzování věrohodnosti zachovaných dokumentů 

třeba zohlednit, v devatenáctém století vznikly falzifikáty listin z období založení Jemnice. 

 

Proto představují důležitý zdroj empirického materiálu prameny sekundární, tvořené především 

specifickou odbornou literaturou zabývající se např. konstrukčními a stavebními technologiemi, 

metodikami provádění archeologických výzkumů a stavebně historických průzkumů, 

restaurátorskými technikami atd. Významným sekundárním zdrojem byla regionální odborná 

literatura. Kromě toho práce využívá intenzívně mapové materiály a fotodokumentaci, pocházející 

buď z archivu Národního památkového ústavu nebo jiných archivů nebo ze soukromých zdrojů, 

případně pořízenou autorkou. Se sekundárními prameny pracuje autorka korektně, řádně uvádí 

odkazy a citace. 

 

V rámci zpracování disertace autorka provedla v Jemnici terénní výzkum, jehož součástí byly také 

rozhovory s aktéry rozhodování o památkách, vlastníky památek a obyvateli Jemnice. Jeho výsledky 

přinesly další zdroj informací, významný pro pochopení toho, co se v zacházení s památkami v Jemnici 

odehrálo v posledních desetiletích. 

 

Jak rozsah a struktura sebraného empirického materiálu, tak jeho uspořádání a analýza splňují vysoké 

nároky, které zvolená metodologie, kombinující základní metodu analýzy (rešerše) dokumentu 

s doplňující metodou rozhovorů, na ně klade. Provedení sběru a zpracování empirického materiálu 

odpovídají stanoveným cílům práce a poznatky, které práce přináší, vyplývají z interpretace výsledků 

analýzy sebraného empirického materiálu. 

 

4. Vlastní přínos 

Autorka vnáší do řešené problematiky vlastní pohled. Tím, že na nemovité památky nenahlíží ani jen 

jako na hmotu, v níž je uchována jejich památková hodnota, ani jen jako na doklady historie místa. 

Díky propojení památkářského přístupu s přístupy historiografickým a urbanistickým, nahlíží na 

památky jako na součást život města, a to ne jen minulého, ale i současného a budoucího. 

 



Proto se také se neomezuje jen na pasportizaci památkových hodnot kulturních památek v Jemnici a 

způsoby, technologické či jiné, jejich uchování. Spíše se soustřeďuje na to, jak optimálně využívat 

rozvojový potenciál, který památky, zejména v takové koncentraci, představují. Přitom ukazuje 

konkrétní příklady, jako například obnovu areálu bývalého špitálu sv. Alžběty.  

 

Díky tomu má práce poměrně široké možnosti praktického využití, nejen pro Jemnici, ale jako vzor 

postupu i pro jiná města, vlastníky památek či obyvatele.  

 

IV. Dotazy k obhajobě 

Památkový fond Jemnice je, vzhledem k její velikosti, sice poměrně rozsáhlý, ala stejně jako v jiných, 

srovnatelných městech, je zde dominantní památkou zámek. Jeho využití proto sehrává ve využívání 

potenciálu památkového fondu města klíčovou roli. Otázka na autorku práce k tomu je: Existuje 

způsob využití zámku, který by nenarušoval jeho památkovou hodnotu a byl realizovatelný 

z ekonomického hlediska a prosaditelný z hlediska postojů obyvatel a samosprávy? 

 

Práce přináší nejen poznatky o památkovém fondu Jemnice a nakládání s ním, ale i vzor postupu 

zmapování památkového fondu pro hledání optimálních způsobů jeho využívání v jiných městech. 

První dotaz na autorku k tomu je: V jakých městech je postup, který uplatnila v Jemnici, uplatnitelný 

bez velkých úprav? Podle jakých parametrů se k jeho použití dají vybrat vhodná města? 

Druhý dotaz k tomu je: Nedalo by se na práci navázat doplněním metodiky postupu hledání 

optimálního využívání památek aplikací některé zavedené metody, třeba metody interpretačních 

plánů? 

V. Závěr  

Předložená disertační práce splňuje požadavky kladené na disertační práci, a proto ji doporučuji 

k obhajobě a v předběžně ji klasifikuji jako prospěla. 
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