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Předložený soutěžní text Jakuba Sluky je podrobněji propracovanou verzí části jeho 
bakalářské práce, v níž se zaměřil na brněnskou čtvrť Černá Pole, její historii a památky, 
v kontextu vývoje města Brna. Skládá se ze dvou hlavních částí. V první části se autor zaměřil 
na zmapování prvních stavebních projektů realizovaných na území Černých Polí v průběhu 
19. a na počátku 20. století, mezi něž náleží první ochranovna pro zanedbanou mládež 
v českých zemích, Dětská nemocnice Františka Josefa, vily budované na tehdejším severním 
okraji města, v blízkosti parku Lužánky, ale také laciná obydlí pro dělníky či nájemné a 
družstevní domy. V druhé části práce autor přibližuje národnostní a sociální poměry Černých 
Polí a jejich proměny. Při jejichž zpracování využil zejména materiálů ze sčítání lidu v letech 
1869,1880 a 1900.  

Chvályhodný je výběr tématu, neboť dějiny Černý Polí ani Městské části Brno-sever, 
kam nyní větší část Černých Polí patří, nebyly dosud podrobně zpracovány. Jasné je časové i 
územní ohraničení. Autor se opřel o archivní materiály uložené v Archivu města Brna, dále 
využil obrazových pramenů, nacházející se dnes zejména v Muzeu města Brna a poměrně 
bohatý kartografický materiál. V heuristické fázi nashromáždil poměrně velké množství starší 
i novější literatury. Ocenit je třeba jeho snahu propojit historický a uměnovědný pohled na 
sledovanou oblast. Stavebně-historický vývoj Černých Polí je přiblížen v chronologickém 
sledu a se zjevnou snahou o co nejúplnější  obrázek  tohoto regionu.  V této snaze spočívá dle 
mého názoru i určitá slabina práce. Některé ze zařazených podkapitol by si zasloužily 
hlubšího zpracování (s ohledem na současné výsledky výzkumu – např. některé známé a 
z různých důvodů diskutované vily), i když je zřejmé, že je počet stran omezen. V práci 
zůstaly přehlédnuty překlepy (část Resumé), technické nedostatky v poznámkovém aparátu 
(jednotné zkracování citací – pozn. 69 a 70), v textu citovaný malíř se jmenuje František 
Richter, nikoli Richtera (s.7),  novinářka Brněského deníku Zuzana Taušová, nikoli Taušková. 
Vhodným doplněním textové části jsou bohaté a kvalitně zpracované přílohy, které mají 
z větší části charakter pramene.  

Studii Jakuba Sluky považuji za kvalitní příspěvek k poznání jedné z nejzajímavějších 
a z památkového hlediska i jedné z nejcennějších městských částí Brna. Doporučuji ji 
k obhajobě v celostátním kole SVOČ. 
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