
Diplomová práce studentky Bc. Lucie Havlíčkové s názvem „Jihlavští erbovní 

měšťané v době vlády Maxmiliána II. a Rudolfa II.“ si klade za cíl výzkum problematiky 

erbovního měšťanství v době předbělohorské na příkladu královského města Jihlavy, a to 

konkrétně v letech vlády Maxmiliána II. a Rudolfa II. Práce, jež využívá pestrou škálu 

pramenů jazykově zvláště německé provenience, čítá i s přílohami 160 stran. Struktura textu, 

jenž předpokládal rozsáhlý pramenný výzkum, je velmi dobře promyšlená, jeho jazyková 

úroveň je na vysoké úrovni. Citační norma je používána náležitě. 

Po úvodu, v němž studentka srozumitelně uvedla cíl a koncepci své diplomové práce a 

představila literaturu k tématu i pramennou základnu, následuje kapitola zaměřená na 

komplexní výklad pojmu erbovního měšťanství. Je chvályhodné, že studentka do výkladu 

účelně zařadila příklady jihlavských erbovních rodin, čímž překročila formální ráz této úvodní 

kapitoly a vhodně ji provázala s dalšími částmi absolventské práce.  

Druhá kapitola, rozčleněná do dílčích podkapitol, je věnována pramenům, jež byly 

využity při výzkumu jihlavských erbovních měšťanů. Autorka v této části práce prokazuje 

velmi dobré znalosti pomocných věd historických, zvláště diplomatiky a heraldiky. 

Ve třetí kapitole je účelně představena historie jednoho z nejvýznamnějších 

moravských měst a jeho předbělohorská podoba. Autorka text opět koncipovala s vědomím, 

že jí slouží jako zázemí k hlubšímu pojednání o zkoumaných měšťanských erbovních 

rodinách. Pochválit je možno i doprovodný obrazový materiál, který vhodně doplňuje text. 

Jádro práce tvoří kapitola čtvrtá, jež se věnuje doloženým erbovním rodinám, jimž byl 

v letech 1564–1608 (1609) udělen erb. Svůj výklad autorka ohraničuje závěrem doby 

předbělohorské, a to podle možností pramenné základny. Své precizně vytvořené přehledy 

doplňuje o popisy udělených erbů, které konfrontuje s popisy v pramenech. Jak dokládá, 

pouze v jednom případě je k dispozici dochovaná erbovní listina. V několika případech též 

upozorňuje na nesrovnalosti v dosavadní literatuře. Využitelnost práce pro další badatele 

nejen z řad jihlavských historiků, ale též z oblasti urbánních dějin, heraldiky a sfragistiky 

autorka umocňuje připojeným jmenným a místním rejstříkem. 

V závěru autorka účelně shrnula své poznatky a nastínila možnosti dalšího výzkumu. 

K práci, jež svou komplexitou a precizností náleží k ojedinělým zpracováním této 

problematiky v prostředí českých a moravských měst, je připojen soupis pramenů, literatury a 

internetových zdrojů a uzavírá ji velmi vhodně volená obrazová příloha.  



Předkládanou diplomovou práci, která splnila cíle, jež si kladla, velmi ráda doporučuji 

k obhajobě.  
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