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Zájem Mgr. Adama Šrejbera o heraldiku a epigrafiku je dlouhodobý, datuje se již do období 

jeho bakalářského studia oboru Kulturně historická regionalistika, kdy na Univerzitě J. E. 

Purkyně v Ústí nad Labem obhájil bakalářskou práci na téma Heraldické památky Ústecka 

(2001). Následně absolvoval magisterské studium tamtéž prací Heraldické konvoluty 

z knihovny Emanuela Arnošta hraběte z Valdštejna (2003). Logickým dalším stupněm bylo 

doktorské studium, tentokrát již na specializovaném pracovišti – Katedře pomocných věd 

historických a archivního studia FF UK v Praze, přičemž se výrazný regionální zájem 

doktoranda projevil ve volbě tématu disertační práce. 

K doktorandovým dalším odborným aktivitám je třeba podotknout, že jsou opět výrazně 

vázány na heraldiku, ať již jde o publikační činnost nebo o externí výuku na katedře historie 

FF UJEP. 

Oblast Ústecka není výrazným historicko-geografickým celkem, autor však v úvodních 

částech poměrně obšírně vymezuje sledovaný region a to nejen geografickým určením, ale – a 

to je pro další strukturu práce podstatné – poukazem na původce dochovaných památek a 

jejich působení v regionu. Vhodný by byl přesun mapky ze s. 40 na výraznější místo. 

Po úvodní obecněji laděné části, kde je sledován obecně historický, národnostní a náboženský 

vývoj oblasti s těžištěm ve sledovaném období, následuje detailnější seznámení s původci – 

především, i když ne výhradně (Glatzové ap.) se saskými šlechtickými rody usazujícími se 

v regionu. Autorovo původní kulturně historické studium s vysokým podílem umělecko-

historicky zaměřených kurzů se projevuje ve zpracování následující části, kde vyhodnocuje 

výsledky terénního výzkumu a zasazuje je do širšího kontextu ovlivňování vývojem 

v sousedních oblastech Saska a možných projevů tzv. saské renesance. Zde si autor připravil 

základnu jak studiem nejdůležitější literatury, tak přímým poznáním některých památek 

během stipendijního pobytu na TU v Drážďanech (2010). 

Materiálovým základem je rozsáhlý katalog, výsledek terénního výzkumu, který jako 

relativně samostatná část práci uzavírá. 

Kladem práce je logická a poměrně přehledná struktura, velmi dobrá znalost především 

regionální německé, namnoze dnes poněkud „pozapomenuté“ literatury, stejně jako terénní 



výzkum, včetně fotodokumentace. Zde je nutno podotknout, že od přelomu tisíciletí prošly 

některé sledované objekty výraznými změnami, takže práce zachycuje aktuální stav. Přínosná 

je i autorova informovanost o aktuálních restaurátorských a stavebně-historických aktivitách, 

stejně jako o vysokoškolských kvalifikačních pracích, které se regionu či objektů týkají. 

Diskusi nepochybně vzbudí některé autorovy interpretace, ať již jde o nápisová písma, či o 

jeho snahu o umělecko historický kontext. Patrně časová tíseň při dokončování práce 

způsobila některé chyby v seznamu literatury (chybějící stránky) a pramenů (vmíchání dvou 

starých tisků mezi archiválie), ve čtení v katalogové části, a neopravení některých překlepů a 

jazykových prohřešků. Autor by mohl při obhajobě navrhnout, jakým směrem a jakým 

způsobem by bylo (nebo případně proč nebylo) možné poznání tohoto zajímavého souboru 

památek dále prohloubit. 

Práce celkově splňuje požadavky kladené na práce tohoto typu. 
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