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Průběh obhajoby: Studentka představila strukturu a zaměření práce a více se zastavila u

významu cisterciáckého řádu pro život středověké společnosti. Svoji
prezentaci zameřila na postavení cisterciáků v toskánském regionu a
snažila se prezentovat jejich specifické postavení a činnost. Dílčí
prezentace se týkala rovněž archivního bádání k DP a jeho
okolnostem, studentka rozebrala dostupné prameny a jejich značnou
torzovitost, která limitovala závěry výzkumu. Přesto byla schopna
základní teze předložit, zejména důvody pozdního příchodu
cisterciáků do Toskánska a jejich vztah k městským komunitám.
Vedocuí práce se zaměřil na směřování práce, kde poukázal na příliš
úzké zaměření výzkumu na politický a organizační vývoj a naopak
chybějí prezentaci každodennosti a spirituálních specifik mísntích
klášterů. Dále měl určité výhrady k jazykové podobě textu a
chybějící zdroje; celkově však ocenil schopnost prezentovat
zvláštnosti fungování San Galgana. Oponentka se zamýšlela nad
deduktivní metodou, kterou studentka ne zcela naplnila oproti
vytčeným ambicím a obdobně jako vedoucí práce spatřovala
nedostatky jak v rozsahu a záběru práce (vytčené cíle a zaměření
práce); v celku však vnímá práci jako hajitelnou a odpovídající
vytčeným cílům. V diskuzi se pozornost zaměřila na problematiku
pramenných zdrojů a odlišný vývoj cisterciáckého řádu v Itálii.
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