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Jiří Petrášek si jako téma své diplomové práce zvolil mimořádný a mnohokrát 

zkoumaný pramen pro dějiny Slezska ve 13. století, dějiny založení kláštera 

Jindřichov ve Slezsku, známé jako Jindřichovská kniha. Z bohatého kulturně 

historického tématického obsahu knihy se J. Petrášek zaměřil především na pamětní, 

ale také právní, funkci Jindřichovské knihy. Současně se pokusil odpovědět na otázku, 

kdo byl zakladatelem Jindřichova a jakou roli hrály ostatní osoby uvedené v knize 

v procesu založení kláštera a v konceptu knihy" 

Svou práci rozčlenil J. Petrášek - kromě úvodu a závěru - do čtyř kapitol. 

V první kapitole podává vedle informaCÍ o dosavadních vydáních Jindřichovské knihy 

a jejich hodnocení podrobný přehled literatury věnované tomuto prameni především 

z hlediska kulturně historického, právního a filologického. Zvláštní pozornost v této 

souvislosti věnoval dílům dvou nejvýznamnějších současných badatelů o 

Jindřichovské knize, Marka Cetwiúského a Piotra GÓreckého. 

Ve druhé kapitole, Cisterciáci ve Slezsku do počátku 14. století, diplomant 

shrnuje počátky cisterciáckého řádu ve Slezsku, zakládání cisterciáckých klášterů 

s důrazem na jindřichovský klášter. Problematika je podána na základě odborné 

literatury v potřebných historických souvislostech. Druhá část této kapitoly věnovaná 

písemným památkám slezských klášterů v uvedené době vytváří východisko pro 

studium vlastní Jindřichovské knihy. 

Té je věnována třetí kapitola. 1. Petrášek v ní podává informace o dochovaných 

rukopisech a podrobný rozbor pramene. Zvláštní pozornost věnuje důvodu vzniku a 

funkci Jindřichovské knihy, jejíž vznik oprávněně spojuje s obnovou klášterního 

majetku a soudními spory s potomky donátorů po mongolském vpádu do Slezska. 

Proto také obsahuje kniha podrobný popis majetku, autoři ho zařazují do historických 

souvislostí a oprávněnost majetkových nároků kláštera dokládají opisy listin, jak 

vyplývá z další podkapitoly Petráškovy práce. 



Těžiště práce leží ve čtvrté kapitole, v níž diplomant sleduje Jindřichovskou 

knihu z hlediska společenské paměti. Vychází z obecné charakteristiky tohoto 

fenoménu na základě dosavadních výzkumů především německých badatelů, pak 

obrací pozornost k vlastní Jindřichovské knize a jejím fundátorům. 

Podrobná analýza umožnila J. Petráškovi typologicky zařadit Jindřichovskou 

knihu mezi tzv. Historiae fundationum monasteriorum, specifické dějiny klášterů, 

jejichž úkolem bylo legitimizovat založení kláštera a jeho majetkové vybavení. 

Současně autor chápe Jindřichovskou knihu jako pramen memoriální, a to 

v teologicko-politickém konceptu "svaté dynastie" - beata stirps. 

Práce je vybavena nezbytným seznamem pramenů a úctyhodným soupisem 

použité odborné literatury, a doplněna obrazovými přílohami. 

Práce Jiřího Petráška se opírá o důkladný rozbor sledovaného pramene, který 

diplomat studuje v širších souvislostech cisterciácké písemné kultury ve Slezsku, a o 

dobrou znalost odborné literatury nejen k vlastnímu tématu, ale i k jeho širším 

souvislostem. Zde je nutno zdůraznit, že diplomant dokonale využil zahraničních 

studijních pobytů, které mu umožnily seznámit se podrobně především s polskou a 

německou literaturou. Rovněž je nutno ocenit úroveň překladů citátů z pramenů, které 

jsou výstižné, aniž by byly příliš otrocké. 

Odbornou i formální úrovní vyhovuje práce Jiřího Peetráška plně nárokům 

kladených na diplomovou práci a lze ji odpovědně doporučit k obhajobě. 
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/L~' ?I"d~:/ 
Prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc. 


