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Bakalářská práce se věnuje clějinám Třebíče, důleŽitého západomoravského města, a to
v období meziléty 1613 až 1760,tj. oné starší fázi, kdy bylo jako centrum třebíčského panství
majetkem rodtr Valdštejnťr. Třebíč patřila ve sledovanóm období mezi největší poddanská
města tehdejšílro Moravského markrabství, navíc zde žIIa významná Židovská komunita.
Preciznější vysvětlení by si zaslouŽilo časové vymezení tématr-r: Vroce 1613 se skutečně stala
jediným drŽitelem Třebíče Kateřina z Valdštejna ('i1637), a sice jakoŽto dčdička po svém
právě zemřelém marrŽelovi Smilu osovském z Doubravice. l'en se stejně jako ona i její druhý
manŽel, Karel starší ze ŽeroÍína, hlásil k Jednotě bratrské. 'I'řcbíč byla v těchto časech
významným ohniskem různýcl'r variant evropskýoh refbrmací. ovšem v podkapitole
,.Politická situace Ve městě I613-1628" (s. I0-12) se o období 1613-1618 bohuŽel
neclozvídáme nic (inÍbrmace jsou pak různě roztroušeny vjiných částeclr práce). Proto se
hned nabízí oÍázka, zdali by za skutečný počátek valdštejnské éry na Třebíčsku nemělo být
spíše povaŽováno aŽ ptevzetí panství Adamem rnl. z Valdštejna V loce 162811629' Je proto
r'elká škocla, Že ncbyla reflektována monograÍie brněnského l'ristorika Tomáše l(nozc
(..DrŽavy Karla staršího Ze Žerotína po Bílé hoře", Brno 200l). vníŽ je počátkům
valdštejnského angaŽmá v Třebíči věnována zásadní pozornost (kapitola ..'fřebíč.
Valdštejnská rodová kontinuita", s' ]05-166). Za cenné povaŽuji slrrnutí k problematice
měšt'anských clit a ccchovních korpclrací v Třebíči, stejně jako kapitolr'r o kultuře a
vzdč1anosti' Zaiazení kapitoly,'NáboŽenstyí" aŽ za pojednání o barokníclr opravách či nových
stavbách však působí velmi neústrojně '- neien z chronologických ohledťr, nebot' se pak autor
vrací do starŠího období, ale především proto, Že konfesní a obecně náboŽenská siluace
v Třebíči byla vlastně určující pro celé ono valdštejnské období (utrakvismus / .Iednota
bratrská / luteránství _ katolická konfesionalizacc - vztalry křest'anství / judaisrnus). I přes
uvedené oÍázky či doporučení však mohu konstatovat, žc toto syntetické zpracování
třebíčských raně novověkých děiin adekvátnč retlektuje aktuální i starší odbornou literaturu
(částečně i archivní prameny) a splňuje tudíŽ nároky na bakalářskou práci. Navrhuji proto,
aby práce byla hodrrocena známkou výborně (1).
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