
Abstrakt 

 

Cílem této diplomové práce je představit působení jezuitského řádu v královském městě 

Jihlavě v letech 1625–1682 a ukázat, jak se jezuitské koleji podařilo zakotvit v prostředí, jež 

bylo téměř po dobu jednoho staletí převážně luteránské. Vychází z pramenů jak městské, tak 

jezuitské provenience – tedy převážně latinských a německých, uložených zejména 

v Moravském zemském archivu v Brně a ve fondech Státního okresního archivu v Jihlavě. 

Rozšiřuje tak téma již obhájené bakalářské práce, jež se věnovala zejména kontextu vzniku 

jihlavské jezuitské koleje do politického a náboženského vývoje Moravy a problematice jejího 

institucionálního zabezpečení. 

V co možná nejširší míře popisuji vzájemný vztah mezi královským městem a jeho 

obyvateli a zdejší jezuitskou kolejí. Z pohledu měšťanů ho sleduji na příkladech zbožných darů 

jimi věnovaných této instituci v rámci jejich testamentů, kdy se snažím určit míru pozornosti, 

již koleji měšťané věnovali, a všímat si, zda jezuity případně upřednostňovali před ostatními 

církevními institucemi ve městě. Další kapitola nabízí pohled na tuto interakci v rámci 

vzdělávacích aktivit jezuitského řádu – sleduje tedy podíl zastoupení studentů jihlavského 

původu na zdejším gymnáziu či analyzuje míru přitažlivosti jezuitských náboženských 

bratrstev pro zdejší měšťany a obyvatele města. Rovněž přináší i jezuitský pohled na tyto 

procesy, a to prostřednictvím jezuity psané kroniky koleje. 

Předkládaná diplomová práce se tak snaží vypořádat s tématem kontinuity či 

diskontinuity s předcházejícím obdobím v dějinách města, kdy došlo k poměrně významnému 

nárůstu sebevědomí nekatolické městské rady v otázce duchovní správy města, jež ovšem vzala 

za své se změnou poměrů v souvislosti s potlačením stavovského odboje. Přibližuje rovněž 

strategie sociálně-institucionálních vazeb při zakládání koleje, kdy se pokouší zachytit genezi 

vzniku církevní instituce. Z obecnějšího hlediska pak přináší pohled i na období pobělohorské 

rekatolizace v městském prostředí, zejména tedy na proměnu městských elit v souvislosti se 

změnami ve složení městských rad, na každodennost raně novověkého města i vlivné církevní 

instituce. 

 


