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Posudek vedoucího bakalářské práce

Studium postavení a života šlechty je v posledních desetiletích velmi

populární a není proto divu, že se toto téma stává i námětem bakalářských a 

diplomových prací. Jde ovšem o velmi komplikovanou záležitost, která v sobě 

skrývá řadu úskalí – kromě technických problémů (znalost jazyků, ve starším 

období i paleografie) – totiž předpokládá nejen orientaci v dějinách sledovaného 

období, ale i v metodice dějin každodennosti, dějinách práva apod. 

Obsah předkládané studie snad nejlépe vystihuje autorčin abstrakt: má 

shrnout stavební činnost rodiny Chotků, zejména hraběte Jana Rudolfa, na panství 

Nové Dvory nedaleko Kutné Hory. Zdánlivě běžná stavba reprezentačního sídla 

(zámku Kačina) zde totiž ilustruje vzestup i pozvolný úpadek jedné 

z nejzajímavějších šlechtických dynastií habsburské dynastie, Chotků z Chotkova 

a Vojnína, od 18. do 20. století. 

Úvodem je třeba zdůraznit, že práce vychází z velké části z dosud 

nepublikovaných archivních materiálů (Rodinný archiv Chotků, Státní oblastní archiv 

Praha). I když na toto téma vzniklo již několik studií, žádná ji podle mého názoru 

nerozebírala v takové úplnosti, jako práce M. Damkové. 
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Bakalářská práce je rozdělena do čtyř kapitol. Samostatnou část 

představuje úvod se stručným rozborem pramenů i literatury. První dvě kapitoly 

(Chotkové z Chotkova a Vojnína a Panství Nové Dvory v předchotkovské éře

tvoří historický úvod, po kterém autorka přechází k samotnému panství Nové 

Dvory. Nejprve stručně vylíčí jeho historii (třetí kapitola: Chotkové na panství 

Nové Dvory), následně pak vznik kačinského zámku, ke kterému jakýsi úvod 

vytváří čtvrtá kapitola Klasicismus v Čechách.

Hlavní část – a také největším přínosem práce – je pátá kapitola Zámek 

Kačina. V jejich jednotlivých částech autorka líčí jak průběh výstavby, tak 

specifika tohoto objektu, jeho uspořádání i problémy, se kterými se Chotkové 

během budování této honosné rezidence potýkali. Opominut nezůstal ani park, 

který se zdejší rezidencí (jak bývalo u významných aristokratických rodů této éry 

obvyklé) tvořil jakýsi Gesamtkunstwerk.

V závěru pak Markéta Damková podává stručný souhrn historie zámku 

Kačina a novohradského panství a to jak v době budování, tak následné hluboké 

krize chotkovského rodu (ekonomické i demografické), líčí přechod velkostatku 

do majetku Thun-Hohensteinů, konfiskaci roku 1945 i následné osudy objektu. 

Výsledkem práce kol. Damkové je podle mého názoru studie, která převyšuje průměr 

běžných bakalářských prací. Proto ji doporučuji k obhajobě.

Navrhované hodnocení: výborně.
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