
Posudek oponenta disertační práce PhDr. Martiny Indrové 

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

předkládané v roce 2021 na Ústavu etnologie FF UK 

I. Stručná charakteristika práce 

Disertační práce zpracovává památkový fond královského města Jemnice a zabývá se 

historickým vývojem tohoto města.  Část práce je věnována přehledu aktivit v obnově 

památkových objektů na území města, včetně finančních toků od roku 1993.  

Kladem práce je využití primárních archivních materiálů týkajících se vybraných památkových, 

méně známých objektů 19. a 20. století.  Kladně hodnotím důraz kladený na jejich památkovou 

obnovu, na ochranu dalších památek města v současnosti a velmi pozitivně na mne působí části 

ve kterých autorka nastińuje možností při využití památkového fondu v budoucnosti, včetně 

jeho interpretace a prezentace. Ocenění si zaslouží komplexní pohled na dosud opomíjenou, ale 

nesmírně cennou historickou lokalitu  a hledání dalších funkcí pro nově nabytý majetek města 

s cílem posunout povědomí o Jemnici směrem k rozvoji turistického ruchu. Ale, a to bych 

zvláště vyzdvihl snaha představitelů měst pokračovat ve vědeckém  zkoumání města a jeho 

okolí. 

II. Stručné celkové zhodnocení práce 

 

Na celé práci je znát, že PhDr. Martina Indrová /dříve Veselá/ se aktivně podílí na záchraně 

památkového fondu města již od roku 2008 a je tedy logické, že práce obsahuje velmi  cenné 

informace, popisuje situace a procesy, kterým byla osobně přítomna. Práce ve velmi vhodné 

formě provazuje teoretické poznatky památkové péče s reálnou praxí v daném místě. Cílem 

práce je především zpracování památkového fondu s popisy jednotlivých objektů, jejich dějin i 

stavebního vývoje.  Velmi kvalitní úroveň zpracování disertační práce je zcela jistě důsledkem 

jejího odpovědhného přístupu a dlouholetého působení v Národním památkovém ústavu od 

regionálního až po ústřední pracoviště. 

III. Podrobné zhodnocení práce a jejích jednotlivých aspektů  

Tuto část zpracovávám , jak je mým zvykem, podle jednotlivých kritérích, protože se domnívám, že to  

vyhovuje mému struktorovanému uvažování a je pro členy komise přehlednější. 

  

1. Struktura argumentace. 

  

Práce je rozdělena do 9 kapitol, většina z nich se dále člení do podkapitol. Rozdělení a tématické 

zaměření jednotlivých částí je přehledné a logické. Autorka v Úvodu (kap. 1, str. 1-7) popisuje 

východiska bádání o městě, identifikuje zdroje, ze kterých čerpala a představuje metodologii práce. 

Následuje obecná kapitola o zakládání měst v době posledních Přemyslovců (kap. 2, str. 8-17). Ve třetí 

kapitole autorka stručně rekapituluje otázky kolem počátků vzniku Jemnice jako takové, hodnoceny 

jsou zde nejstarší prameny k dějinám města, poztivní skutečností je fak, že se autorka vyrovnává i s tzv. 



Bočkovými falsy, která zkreslují nejstarší dějiny i mnoha dalších moravských měst. Urbanistickým 

vývojem města se zabývá čtvrtá kapitola (kap. 4, str. 23-26). 

Těžištěm předkládané práce jsou bezesporu kapitoly 5 – 7 (tedy str. 27-130), kde jsou popisovány a 

analyzovány jednotlivé památkové objekty či celky. Podstatné údaje přináší pátá kapitola s názvem 

Jemnice a její vývoj (kap. 5, str. 27-116), která je dále členěna do relevantních podkapitol a sleduje 

město jako takové. Důležitá jsou data o opevnění města a  o městském hradu a jeho postupné proměně 

v zámek, která přináši mnoho nových informací k osudům objektu ve 2. polovině 20. století (zámek v té 

době užívala armáda a byl nepřístupný/. Značná pozornost je autorkou věnována sakrálním objektům 

ve městě, zejména pak bývalému františkánskému klášteru s kostelem sv. Víta a bývalému městskému 

městskému špitálu s kaplí sv. Alžběty, u obou případů velmi oceňuji práci s informacemi o procesu 

jejich památkové obnovy. Jako předsedu Svatoboru, který pečuje o funerální památky a postavil i 

národní hrobku Slavín na Vyšehradském hřbitovu oceňuji závěr této kapitoly, ve kterém  jsou popsány 

osudy cenné hrobky rodu Pallavicini, vč.  problematiky plánování památkové obnovy zdevastovaného 

areálu. V poslední části kapitoly č. 5 je věnována pozornost  vybranýcm měšťanským domům na 

jemnickém náměstí, kde je konfrontována jejich dřívější neutěšená situace se současným stavem po 

památkové obnově (instruktivní je fotografická dokumentace bývalého a současného stavu). Mezi 

důležitá zjištění bezesporu patří předpoklad, že původní vrcholně středověké domy byly v prvních 

fázích své existence dřevěné. To ostatně naznačují a potvrzují také výzkumy z jiných měst. V Jemnici je 

nutné hledat paralelu k těmto zjištěním, jelikož zde zatím archeologický horizont nedostatečně 

prozkoumán. Kapitola věnující se židovské čtvrti (kap. 6, str. 116- 128) popisuje osudy jedné 

z nejstarších doložených židovských komunit na Moravě, a to jak po stránce osudů obyvatel ghetta, tak 

z pohledu stavebního vývoje židovské čtvrti města a nakládání s židovskými památkami v novodobých 

dějinách. Z pohledu technických památek je velmi cenné, že kapitolu uzavírá popis a hodnocení 

unikátně zachované městské vodovodní soustavy (kap. 7, str. 129-130). 

Závěrečná část disertační práce je věnována památkové ochraně města (kap. 8, str. 131-140) a kapitole 

o možnostech využití památkového fondu (kap. 9, str. 141-145) z pohledu města a roli Národního 

památkové ústavu při práce s veřejností ve měst Jilemnici 

Část o památkové ochraně je vybavena velmi instruktivními, přehlednými tabulkami o poskytnutých 

finančních prostředcích na obnovu památkového fondu od roku 1993. Důležitý je rovněž přehled 

realizovaných akcí obnovy z Programu regenerace MPR a MPZ a zejména pak návrh regulativů pro 

historické jádro města.  

  

Celá práce je vnitřně konzistetní a kvalitně strukturovaná a konstatuji, že cíle práce byly splněny 

bezezbytku. 

2. Formální úroveň práce 

  

Autorka pracuje ve standardním režimu s bibliografickými odkazy, uměřené používá zkratek a 

poznámkového aparátu pod čarou. 

Dobré orientaci jistě napomáhá i připojený seznam obrázků (str. 146-149), seznam použitých 

zkratek (str. 150), seznam pramenů a archivních fondů (str. 151) a seznam použité literatury 

(str. 152-155).  

Práce neobsahuje žádné pravopisné chyby a je s minimem překlepů, vyjadřování je přesné a 

účelné. Kvalitní orientaci v textu jistě přispívá i velm dobrá práce s jednotivmi grafickými 

prvky. 

Tato disertační práce je přehldná a logicky strukturovaná.  



3. Práce s prameny či s materiálem 

  

PhDr. Indrová díky svým bohatým pracovním zkušenostem využívá celou škálu primárních i 

sekundárních zdrojů -  vedle stavebně-historických průzkumů i archeologické výzkumy 

v terénu a to jak těch z 21. století, tak i těch z předchozích let. Autorka pracuje s nálezovými 

zprávami i dalšími výstupy, ve své práci se též  opírá o materiály ze spisového archivu NPÚ a 

MÚ Jemnice, a velmi ciním faktu, že pracuje i se soukromými materiály lokálních badatelů 

/např. PhDr. J. Třísky a V. Hrbka/. Cenným zdrojem informací byly taktéž Kroniky města 

Jemnice, včetně fotografické a obrazové dokumentace s popisy. Je zde kriticky zhodnocena 

celá řada opravdu nešťastných zásahů do organismu města, často vedených nezájmem 

tehdejších činovníků o zachování kulturního dědictví. Metodologicky volila autorka v případě 

historického a stavebního vývoje rešeršní přístup, tj. na konkrétních vybraných příkladech 

z praxe najít zobecňující principy. Velmi důležitý je zde terénní výzkum, archivní rešerše a 

dobová fotodokumentace  doplněná o svědectví pamětníků.   

4. Vlastní přínos 

 

Za hlavní klad práce považuji zpracování celkové bilance památek jemnické městské 

památkové zóny s přesahem do blízkého okolí a velice zajímavě nastíněnou perspektivou jejich 

využití v rámci interpretace a prezentace památkového fondu veřejnost. Z mého pohledu 

cenným je pak nastínění možných záměrů pro další odborné bádání v této lokalitě. Autorka 

mohla při psaní vycházet pouze z několika publikovaných dílčích studií k dějinám města a jeho 

stavebně-historického vývoje. Z komplexnjěších prací snad mohu jmenovat publiakce:  

Vlastivěda moravská, Moravské Budějovice, Jemnice, 1997, nebo nověji Dějiny Jemnice. 

Jemnice, 2010. Tyto zdroje vhodně využívá a provazuje, ale hlavně je doplňuje o nové 

poznatky, které získala studiem dosud nepublikovaného materiálu v archivech institucí 

památkové péče, města, ale i ze soukromých zdrojů a speciálních archivů.  

Nové a velmi cenné informace přináší zejména o osudech zámku po konci 2. světové války, 

dále o areálu bývalého františkánského kláštera s kostelem sv. Víta a bývalého městského 

špitálu s kaplí sv. Alžběty. Získané informace velmi dovedně vužívá při návrzích  týkajících  se 

jejich památkové obnovy. Výzvou do budoucnosti je, pak z mého úhlu pohledu, otázka 

obnovy unikátně dochované hrobky rodu Pallavicini, která je více než žádoucí. 

IV. Dotazy k obhajobě 

 

1. Prosím pěkně, jaký je aktuální stav přípravy obnovy hrobky Pallavicini 

s ohledem na její unikátnost ?  

 

2. Může doktorandka při obhajobě nastínit  možnosti prezentace této 

specifické památky a obecněji i vztah funerálních památek a národní identiy ?  

 



V. Závěr  

  

Předložená disertační práce dle mého názoru zcela splňuje všechny požadavky 

kladené na disertační práci a proto ji doporučuji  k obhajobě. Předběžně ji 

klasifikuji jako prospěla 

Pokud je zvykem na Fakultě udělovat speciální ocenění za zpracování kvalitní 

disertační práce doporučuji v případě úspěšné obhajoby jej udělit. 

18. května 2021   Václav Liška,v.r. 


