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Kandidát se ve své bakalářské práci měl zaměřit na shromáždění a vyhodnocení především 

diplomatických pramenů k dějinám doksanského konventu premonstrátek na sklonku středověku, 

konkrétně v období vymezeném zhruba stoletím od husitství do „tradičního“ konce středověku 

v době nástupu lutherské reformace i habsburské dynastie. Na základě těchto pramenů a s využitím 

nepočetné existující literatury zpracoval dějiny kláštera v této době. 

Práce je účelně rozčleněna na dvě hlavní části: výkladovou, sledující – po nezbytném vymezení 

tématu a přehledu pramenů a literatury – vývoj konventu ve sledované době, a poté detailně 

dochované písemnosti úřední povahy, většinou listiny, a na neméně důležitou část ediční. Tu 

kandidát rozdělil do dvou příloh, v nichž zpřístupnil dochované prameny. 

Výklad o vývoji doksanského kláštera je vhodně sledován podle jednotlivých okruhů – správy včetně 

doložených nositelů a nositelek úřadů, majetkové situace, kontaktů s dalšími řeholními institucemi. 

Vzniká tak přehledný a zároveň plastický obraz, který přitom není ochuzen o zajímavé a důležité 

podrobnosti – např. vlastnictví majetku jednotlivými řeholnicemi, postavení probošta, složité 

majetkové vztahy klášterních statků. 

Detailní diplomatická analýza listin, vydaných klášterem, umožnila autorovi nejen vysledovat 

charakteristické vnitřní a vnější znaky písemností, ale také kriticky vyhodnotit pravděpodobnou 

dataci čtyř listin z počátku 16. století. Podobně autor přistoupil i k listinám jiných vydavatelů, klášteru 

určených. Rozdělil je do skupin podle vydavatelů (královské, šlechtické, městské, měšťanské a 

poddanské, duchovenské). Zatímco královské kanceláře a tudíž i listiny ze sledovaného období již byly 

předmětem diplomatického studia, u ostatních skupin písemností je jejich zpracovanost podstatně 

menší. Proto i dílčí sonda má smysl a může usnadnit budoucí komparaci. 

Zvláštní pozornost je třeba věnovat oběma rozsáhlým přílohám. Autor v první z nich přináší 

chronologicky uspořádané regesty 65 dochovaných písemností včetně základních údajů o uložení, 

dochování, zpečetění, případných kancelářských poznámkách a samozřejmě o edicích, pokud existují. 

Druhá příloha bezprostředně navazuje, neboť přináší plnotextové edice originálů dosud nevydaných 

listin. Jde o nezanedbatelný počet třiceti listin. Autor reprodukuje nejen text vlastní písemnosti, ale i 

namnoze mladší dorzální regesty a další poznámky. Vzhledem k tomu, že listiny jsou psány dvěma 

jazyky – latinsky a česky, některé dorzální poznámky nadto německy, byla již volba transkripčních 

pravidel nesnadná. Autor české písemnosti transkribuje, což lze vzhledem k tomu, že jde o práci 

primárně historickou, nikoli filologickou, považovat za vhodné řešení. Latinské texty v zásadě 

transkribuje také, ponechal v nich však některé transliterační prvky, především v ortografii osobních a 

místních jmen. 

Kandidát ve své práci využil relevantní vydané i nevydané prameny, českou i zahraniční literaturu. 

Prokázal schopnost pracovat s originálními písemnostmi z období pozdního středověku, a to jak 

českými, tak latinskými. Využil je jak jako prameny pro dějiny kláštera, tak jako prameny diplomatiky 

pozdně středověkých písemností, a v neposlední řadě připravil rozsáhlou edici. Pochybení jsou spíše 

drobná a nepočetná – občasné překlepy v jinak kvalitně zpracované ediční části, také poměrně 

neobvyklý termín tergum pro rubní stranu listiny, nešikovná formulace o uvedení, resp. neuvedení 

sídla vydavatele ve šlechtických listinách (s. 61, oba příklady uvádějí sídlo). Jazyková úroveň je velmi 



dobrá. Práce přináší nové poznatky o málo známém období dějin nejen doksanského konventu, ale 

českých řeholních institucí vůbec, a zpřístupňuje dosud needitované prameny. 

Bakalářská práce P. Šámala nepochybně splňuje požadavky, kladené na kvalifikační práce katedry 

PVHAS FF UK. 

Navrhované hodnocení: výborně. 
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