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Tzv. Jindřichovská kniha patří mezi dlouho známé a často využívané prameny. Vylíčení 
vzniku jindřichovského kláštera, stejně jako množství informací právního, hospodářského i 
sociálního charakteru, poskytuje materiál pro nejrůznější historiografické přístupy. Diplomant 
se ve své studii soustřeďuje především na zařazení Jindřichovské knihy jako určitého typu 
textu; sleduje především pamětní funkci knihy. Stranou ponechává její využití pro sociální či 
hospodářské dějiny 13. století Gak knihu využil naposledy v české historiografii J. Klápště, 
Proměna českých zemí ve středověku, Praha 2005). 
Práce je přehledně rozvržena do stručného úvodu a závěru a čtyř podrobných kapitol - dvě 
vytvářejí spíše obecnější úvod do sledované problematiky, dvě se již koncentrují na vlastní 
pramen. Velmi obšírná první kapitola, věnovaná dosavadnímu bádání a literatuře, ukazuje 
autorovu dobrou znalost staršího zpracování tématu. Snad by bylo možno uvítat poněkud 
detailnější shrnutí názorů G. A. Stenzla, naopak pozornost, věnovaná literatuře o nejstarší 
polské větě, je možná přílišná, i když zájem polských badatelů - a z toho vyplývající 
množství studií - je zde zcela logický. Kromě slavné Le Goffovy knihy o očistci, kterou autor 
cituje, by mohla být speciálně pro polské prostředí zajímavá některá ze studií St. Byliny, např. 
Czlowiek i zaswiaty (Warszawa 1992). 
Také druhá kapitola má charakter úvodu či předstupně dalšího výkladu. Diplomant zde 
podává přehled dějin cisterciáků ve Slezsku do počátku 14. století; kapitola je sestavena na 
základě literatury a poskytuje širší kontext pro další dva oddíly práce, které se již soustřeďují 
na vlastní pramen. Důležitý pro další výklad je přehled písemných památek vzniklých v tomto 
prostředí ve sledovaném období. 
Třetí kapitola je již věnována Jindřichovské knize. Na základě vnějšího i vnitřního rozboru 
autor sleduje vznik knihy, její autorství, funkce, které kniha mohla plnit. Přestože starší 
literatura je hojná, nepřejímá mechanicky její závěry, byt' částečně dospívá k podobným 
stanoviskům. 
Velmi podstatnou částí studie je poslední - čtvrtá - kapitola, věnovaná zkoumání memoriální 
funkce Jindřichovské knihy; Autor začleňuje knihu do skupiny středověké memoriální 
literatury. Sleduje využití konceptu "beata stirps"; v tomto konkrétním případě se jednalo o 
pokus napojit jindřichovský klášter prostřednictvím knížat Jindřicha 1. Bradatého a Jindřicha 
II. Pobožného na rozvíjející se kult sv. Hedviky. Snaha o vytvoření duchovního pouta mezi 
knížecí dynastií a klášterem, která by mohla vyústit v podporu kláštera ze strany panovníků, 
však zřejmě nebyla úspěšná. 
Práce je založena na dobré znalosti dosavadního bádání. Je psána přehledně, jazykovou 
úrovní patří k tomu lepšímu, s čím se lze v současné době u prací této kategorie setkat. 

Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě. 
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