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Bc. Jakub Altman si za téma diplomové práce zvolil dějiny zámku v Mnichově 

Hradišti, a to především v první dekádě po druhé světové válce. Práce je nejen významným 

příspěvkem k historii této zajisté významné stavby, ale i zajímavou studií toho, jak stát 

nakládal s uměleckými památkami v letech 1945 – 1955. Práci považuji za velice přínosnou a 

zdařilou. 



V úvodu práce shrnuje autor v hutné zkratce dějiny zámku do roku 1945 a na základě 

dostupných pramenů popisuje jeho stav a vybavení. Tyto pasáže zde mají své opodstatnění, 

byť jsou někdy poněkud zjednodušující a vycházejí z omezeného okruhu pramenů. Vlastní 

jádro práce představuje popis toho, co následovalo po konfiskaci zámku v roce 1945. Oceňuji, 

že se autor nesoustředil pouze na technickou stránku památky, ale věnoval se též 

každodennímu životu jejích obyvatel ve sledovaném období. V tomto ohledu je vynikající 

příběh Růženy Andrejskové, která na zámku působila již před rokem 1945 a po jeho 

znárodnění zde pracovala jako průvodkyně. Autorovi se podařilo objevit stížnosti, že 

Andrejsková hovoří při své průvodcovské činnosti o někdejších šlechtických majitelích 

zámku pozitivně, což neodpovídalo tehdejším ideologickým doktrínám o „vykořisťování 

dělnické třídy“ ze strany feudálů. Autor popisuje přístup státních orgánů k zámku v Mnichově 

Hradišti v poválečné době a po únoru 1948 – porovnání těchto přístupů podle mého názoru 

představuje další střípek do mozaiky historie jak tzv. třetí republiky, tak poúnorového 

Československa.  

Autor se bohužel dopustil několika faktických chyb. Marie Švermová nebyla 

odsouzena v rámci procesu se Slánským (s. 19) – byla odsouzena v rámci tajného procesu, 

jelikož odmítla s vyšetřovateli spolupracovat. Americký prezident se jmenoval správně 

Woodrow Wilson (s. 15). Při zmínce o poslanci Josefu Dürichovi (s. 15) by mělo být dle 

mého názoru ještě uvedeno, že se během činnosti v exilu s T. G. Masarykem názorově 

rozešel. Po únoru 1948 nenastala v Československu „vláda jedné strany“, ale vláda Národní 

fronty, jejíž součástí byly i dvě politické strany (s. 20). Neznám též malíře J. Hitlera (s. 35), 

patrně zde zapracoval automatický korektor. 

Práci považuji za velice zajímavou a plně ji doporučuji k obhajobě. 
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