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     Autor předkládané bakalářské práce si zvolil téma z dějin svého bydliště  a jako vůbec 

první badatel se pokusil komplexně zmapovat vznik a stavební vývoj brněnské čtvrti, resp. 

katastrálního území Černá Pole.

    Vlastní jádro textu je chronologicky členěno do pěti kapitol. Vstupní se věnuje zejména

téměř šest století trvajícímu období, kdy se na území Černých Polí nacházely převážně 

polnosti brněnských klášterů a měšťanských rodin. Při zpracování úvodní kapitoly byly 

autorovi oporou v první řadě edice pramenů a historická mapová dokumentace, s jejichž 

pomocí se mu podařilo místy prohloubit dosavadní znalosti o zkoumaném území. Úvodní 

historickou kapitolu zakončuje stručný přehled dějin několika klášterů úzce spjatých 

v předjosefinském období s dějinami Černých Polí (zábrdovičtí premonstráti, brněnští 

augustiniáni, královopolští kartuziáni, starobrněnští johanité, herburky a jako jejich nástupci 

brněnští jezuité). Tyto shrnující medailonky prvních institucionálních vlastníků tamních 

pozemků – mající ovšem spíše kompilační charakter – v textu zřetelně uzavírají období, kdy 

v Černých Polích nejsou doloženy výraznější stavební aktivity.  

     Následující kapitoly detailně mapují postupné rozšiřování a zahušťování zástavby 

s vyzdvižením nejvýznamnějších architektonických počinů. Vedle mapová dokumentace zde 

již mohl autor využít dobové fotografie a řadu titulů sekundární literatury zabývajících se

jednotlivými stavbami. Nejvýznamnějším z nich jsou věnovány samostatné subkapitoly. 

Nechybí mezi nimi ani slavná vila Tugendhat, pozornost si však zaslouží především 

informace snesené o řadě méně nápadných staveb a komplexnost pohledu na vývoj čtvrti. Je 

přitom zjevné, že autor zná zkoumané objekty z autopsie a je případně schopen některé údaje 

literatury korigovat.

     Shrnutí: V textu sice lze nalézt některé faktografické či výkladové nepřesnosti (např. 

datum 1786 na str. 89 se netýká zrušení jezuitské koleje),  převažuje však pozitivní dojem 

z úsilí a důkladnosti věnované „pouhé“ bakalářské práci. Studie Jakuba Sluky překračuje 

výrazně požadavky kladené  na rozsah práce bakalářské a blíží  se v tomto ohledu spíše práci 

magisterské. K jejím kladům patří rovněž hojné využití primárních pramenů z fondů 

Moravského zemského archivu a Archivu města Brna, případně pro starší období pramenů 



editovaných. Mimořádně je nutné ocenit rozsáhlou obrazovou přílohu, která čítá 112 položek 

– historických map a fotografií a srovnávacích snímků pořízených autorem. Díky podrobným 

popiskům dává tak obrazová příloha sama o sobě velmi důkladný přehled o stavebním vývoji 

i architektonických hodnotách Černých Polí. Jako celek oponovaná studie s přehledem

splňuje nároky kladené na práci bakalářskou. 

                                            

                                       Navrhuji ji hodnotit jako výbornou. 
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