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Celkové hodnocení (slovně) 

 

 

     Petr Vorlíček si zvolil téma z období, které patří v dějinách benediktinů i dalších řeholních 

řádů v Čechách k méně prozkoumaným. Dalo mu to prostor pokusit se o neotřelou syntézu. 

Počet detailně zkoumaných benediktinských opatství byl v průběhu práce z časových důvodů 

omezen na trojici reprezentující různé osudy: Kladruby (pokračování kláštera), Ostrov 

(translace kláštera), Opatovice (zánik kláštera).  

 

     Základním zdrojem informací byla pro autora již existující, dílčími tématy se zabývající 

odborná literatura a editované prameny. V menší míře využil také zdroje needitované.  

Množství použitých českých a německých odborných titulů je velmi vysoký, byť vzhledem 

k šíři tématu pochopitelně není zcela vyčerpávající. 

 

    Vorlíčkův text je čtivý a přináší značné množství méně známých, pro odborníky přínosných 

informací o dění v jednotlivých řeholních komunitách. Vedle hospodářských dějin přitom 

autor neopomíjí ani kulturní a další aspekty. Komparace údajů ze tří opatství se ukázala jako 

dostačující k vyvození některých obecnějších závěrů. Závěrečná kapitola (s. 88–93) prokazuje 

autorovu schopnost analyzovat a zobecňovat fakta. Osobně bych sice upřednostnil studii 

komparující osudy více řeholních domů, ale celkově hodnotím Vorlíčkův text jako zdařilý.   

 

 

        

     Diplomovou práci Petra Vorlíčka rád doporučuji k obhajobě. 
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