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Autorka práce vychází z pojmu obraz, který pro ni představuje především obraz uložený 
v paměti a evokovaný vzpomínáním. V centru autorčiny pozornosti je obraz města a autorka 
se zajímá o to, čím je reprezentován. 

V první části práce se autorka zabývá teoretickou a terminologickou problematikou, 
ústředním pojmem je zde slovo paměť. Ta je stavěna do souvztažnosti s dalšími význačnými 
koncepty. Řeší zde vztah mezi pamětí a historií, téma historické a kolektivní paměti. V této 
souvislosti je třeba zmínit, že pojem kolektivní paměti přijímá za svůj, aniž by zohledňovala 
současný trend individualizace problematiky paměti a diskurs paměti a moci, jak je 
problematika tematizována například Rogersem Brubakerem. Také téma institucí a paměti 
například v podání Mary Douglas by bylo možné zmínit. V tematizaci mi též zaujalo téma 
skutečného a imaginárního obrazu, jak ho autorka konkretizuje například na straně 32 a 33, 
kde je téma dokumentováno citátem z Le Goffa a jeho práce Město z Encyklopedie 
středověku. Zde vyvstává otázka, co je onen skutečný obraz. Kdo určuje, že je nějaký obraz 
„skutečný“? Podobně objektivisticky je tematizována problematika události – jak se pozná, co 
se „skutečně“ stalo? Kdo rozsoudí, co je a co není skutečné? 

V další části se nejprve autorka zabývá obrazy měst v obecné rovině. Vybírá si k tomu města 
s vysokým symbolickým kapitálem, o nichž je dostatek informací, zprostředkovaných obrazů 
i teoretických reflexí – Řím a Jeruzalém. Následně přechází ke Kutné Hoře, kde nejprve 
analyzuje nejstarší městské dokumenty, zejména městskou pečeť z konce 13. století, horní 
zákoník krále Václava II., dále si všímá vztahových témat klášter a město a zajímá se o to, jak 
se obraz města projevoval v zakladatelských aktivitách, v městském půdorysu a dominantách. 
Vzhledem k důlnímu charakteru města neopomíná ani téma horníků a horních úředníků a 
podnikatelů a jejich postupnou identifikaci s místem působení. K tématu vztahuje i 
národnostní otázku, resp. téma tenzí česko-jazyčné a německo-jazyčné skupiny. Popis těchto 
tenzí však neústí v konstatování, jak se rozmíšky mezi skupinou s rodnou německou a českou 
řečí promítly v obrazu města. Při obhajobě bych k tomuto tématu o několik slov požádal. 

Chronologický postup autorky textu naznačuje, jak se obraz města postupně sofistikoval, 
komplikoval a jak současně přibývají doklady o jeho podobě. Z textu je patrné, jak autorka 
těsně propojuje obraz města a uspořádání hmotného prostředí, klade zřetelný důraz na téma 
měšťanského domu a uspořádání, používá však i textové památky, jednak texty kronik, jednak 
například publikaci Staré paměti kutnohorské, záznamy Bohuslava Balbína, Františka Vaváka 
a další autory.  



Závěr práce neposkytuje rozuzlení, ba ani rekapitulaci. Přestože je práce velice zajímavým a 
poutavým čtením, přináší více otázek než odpovědí.  

Způsobů, jakými je možné dané téma uchopit, je velké množství. Pro antropologa je osídlení 
především obrazem sociálního uspořádání, a to zejména mocenských vztahů a velmi často též 
rodinných a příbuzenských vztahů. Město jako typ osídlení zosobňující širší, mimoměstské 
vazby, se pozitivním vnějším vazbám otevírá a nežádoucím brání a vztah žádoucího a 
nežádoucího kontaktu se v obrazu města odráží. Sociální kontakty v širokém kontextu se mění 
a tím se mění i obraz města. Další aspekt, kterému by jistě bylo užitečné věnovat pozornost, je 
obraz, který si o městě vytvářejí přímo jeho obyvatelé a obraz vytvářený lidmi z vnějšku. 
Konfrontace těchto dvou obrazů by mohla být podnětná. V autorčině práci Kutná Hora stojí 
až příliš mimo kontext. 

Poslední poznámka se týká cílů práce. Tak jako je nenajdeme detailně formulovány na 
počátku práce, nepodaří se nám je dostatečně lokalizovat ani v závěrech. Přestože je práce 
napsána velmi poutavě, srozumitelně a přináší řadu zajímavých informací, odpověď na to, 
proč byla napsána a jaké otázky měla zodpovědět, se může čtenář jen dohadovat. Vedle 
jasněji formulovaného předmětu a výzkumných otázek by práci též prospělo, kdyby bylo hned 
na počátku srozumitelně řečeno, jaké časové období práce zahrne a na základě jakého 
materiálu se tak stane. Práce má velmi zajímavou terminologickou část, ale metoda jako by 
přicházela sama od sebe. Není jí věnován dostatečný prostor. Přitom by autorce určitě 
prospělo, když by si sama přesněji objasnila, na jakých teoretických východiscích stojí. Není 
například koncept kolektivní paměti, který se v úvodu zdá jako profilující, v práci nakonec 
nadbytečný? Kdo je onen kolektiv, který si obraz města uchovává? Nejedná se o autorčinu 
fikci, že píše o kolektivní paměti? Není uvedenou kolektivní pamětí pouze autorčina 
interpretace? Čí obraz města byl nakonec čtenáři předložen: horníků? panovníka? současného 
obyvatele? venkovanů, kteří bydleli kdesi za hradbami? Jaký má vztah k tomuto obrazu 
autorka textu? 

Práce prokazuje autorčiny hluboké znalosti problematiky a rozsahově i formálně splňuje 
všechny požadavky kladené na doktorské práce. Autorka v ní prokazuje schopnost vytýčit si 
téma výzkumu, položit si relevantní otázky, zvolit adekvátní způsob argumentace a výsledky 
předložit ve formě vědecké studie způsobem odpovídajícím vědecké kvalifikaci PhD. 
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