
Resume 
 

Problematika privilegií premonstrátského řádu, které je tato práce věnována, 

není tématem, jež by vzbuzovalo zájem širokého okruhu lidí. Ten je totiž logicky 

omezen na členy premonstrátského řádu a na ty, kteří jakýmkoli způsobem jsou 

s touto problematikou konfrontováni. Vzhledem k metodickému postupu se však 

tato práce může stát přínosnou i pro ty, kteří se věnují studiu fenoménu privilegií 

jak v sekulárním tak kanonickém právu. 

Autor si při práci na tématu vytyčil poměrně nesnadný úkol, totiž 

nepředkládat pojednání o premonstrátských privilegiích, které vyžaduje předchozí 

studium problematiky privilegií jak ve sekulárním tak následně i kanonickém právu, 

ale naopak postupně provádí čtenáře touto problematikou od obecné roviny 

k jednotlivým privilegiím tohoto řádu. 

Proto v prvním oddílu práce klade nejprve pojednání, jež charakterizuje jev 

privilegia jako takový a následně odhaluje jeho užití v římském právu, které lze 

nazvat společný kořenem sekulárního i obecného práva. 

Druhý oddíl však stojí již cele na půdě kanonického práva. V jeho první části 

podává průřez historií užívání privilegií, se zřetelem na právo řeholních společností, 

od počátků do kodifikace kanonického práva, která vstoupila v platnost roku 1984. 

Druhá část přináší rozbor situace privilegií dle v současnosti platných norem. 

Stěžejní částí práce je třetí a závěrečný oddíl, který přináší pojednání o 

minulosti a současnosti premonstrátských privilegií. Existence privilegií v minulosti 

řádu je vtělena do tematicky rozčleněného seznamu privilegií, která byla v průběhu 

existence řádu udělena. Pasáž věnovaná současné situaci pak využívá téhož 

seznamu, avšak připojuje komentář soustředící se na platnost a účinky jednotlivých 

privilegií pod zorným úhlem aktuálně platné kodifikace kanonického práva.  

Nesporným plodem této práce je proto systematicky ucelené pojednání o 

premonstrátských privilegiích, jež je způsobem zpracování orientační příručkou pro 



základní pohyb v tématu, či odrazovým můstkem pro jiné obsáhlejší a detailnější 

práce, které snad pro vyčerpávající zmapování tématu vzniknou.  
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