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Diplomantka se ve své práci zaměřila na problematiku pevnostního města Terezína, které se těší 

zájmu badatelů i veřejnosti především pro své osudy za druhé světové války. Jeho ostatní dějiny, snad 

s výjimkou procesu založení, již tak známé a populární nejsou, přestože po celou dobu své existence 

byl Terezín městem značně netypickým. A právě různé aspekty koexistence rozsáhlé vojenské 

posádky s civilním obyvatelstvem města, jež tu ovem žilo za specifických podmínek,  se staly pro 

Kristýnu Kumpfovou to největší badatelskou výzvou.  

Práce sleduje vývoj města od jeho založení až do 30. let 20. století. Je postavena na široké paletě 

informačních zdrojů, kdy těžiště spočívá v archivním výzkumu, především pak ve fondech Vojenského 

ústředního archivu a Státního okresního archivu Litoměřice se sídlem v Lovosicích. Právě obtížnost 

archivního výzkumu v době covidu byla také příčinou, proč se doba bádání poněkud protáhla. 

Diplomantka totiž ke svému tématu přistoupila velmi zodpovědně a pečlivě, což je znát nejen na 

výsledném textu, ale také na rozsáhlé obrazové příloze, která posouvá práci na vyšší úroveň, a to 

informačně i esteticky. Řada informačních zdrojů byla na druhou stranu přístupna elektronicky, také 

proto, že vojenské dějiny jsou oblíbeným předmětem pěstování paměťové kultury také mezi 

amatérskými zájemci.  

Posuzovaná práce je členěna chronologicky v kombinaci se sledováním některých fenoménů, které 

dokreslují proměny válčení, a tím pádem i významu a fungování tak specifického prostoru, jako byla 

na zeleném drnu vybudovaná  pevnostní města typu Terezína či Josefova. Diplomantku, přestože 

svými zájmy inklinuje k vojenským otázkám, v této práci zaujala výrazně tématika fungování civilního 

života ve městě, podmínek usídlování a provozování živností v tomto specifickém prostoru, 

koexistence s posádkou a její vliv na soukromý sektor, včetně např. typů kriminality. Pozornost 

věnuje i řízení města a posléze samosprávě, politickému stranictví, školství a tématu pro 19. a 20. 

století klíčovému – otázce národnostní. Zde je velmi zajímavé sledovat, jak se obecné trendy (a ev. 

v jaké modifikaci) odrazily ve specifickém prostředí vojenské pevnosti.  

Diplomantka si všímá i výrazných osobností, které s Terezínem souvisejí, jež  zde většinou působily 

určitou část svého života. Z tohoto pohledu je možno říci, že Terezínem „procházely celebrity“ 

především v době druhé světové války, během existence ghetta. Je svým způsobem pozoruhodné, že 

Terezín „velkými rodáky“ téměř nedisponuje, a i to by byla možná otázka k zamyšlení. Najdeme zde 

však celou řadu podnikatelských osobností, pro které se pevnost stala výzvou, a také úspěšné a 

známé lékaře či hudebníky, profesně spojené s místní posádkou.  

Celkově působí předkládaná práce velmi vyváženým dojmem, je pečlivě zpracovaná a přináší 

všeobecný přehled i řadu zajímavých nových poznatků. Diplomovou práci Kristýny Kumpfové 

doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit stupněm výborný. 
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