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Především je třeba zdůraznit, že zvolené téma diplomové práce je značně netradiční a jeho 
zvládnutí v sobě skrývalo mnohá úskalí. Nemohla tu být použita běžná metodika sledování 
určitého problému či události nebo pramene a zasazení do širších souvislostí. K hlavním 
úskalím tu asi patřila obtížnost každého takového typu historické práce, která vychází 
z velkého počtu typově vpodstatě rovnocenných pramenných dokladů, kde se jen velmi 
obtížně (a obvykle dlouho) hledá vývojová nebo příčinná souvislost. Nutnost pracovat 
s rozsáhlým pramenným materiálem stále analogického typu, jímž v daném případě 
byly doklady o šlechtických donacích církevním institucím v Čechách a na Moravě zhruba 
v letech 1290-1345, ovlivnila celou práci, kde bylo především nutno jednotlivé údaje naj ít, 
seřadit a popsat, jak je zahrnuj í rozsáhlé stěžejní kapitoly V.-VI. Už v tomto materiálovém 
základu je kus poctivé a rozsáhlé práce, byť i pro čtenáře je čtení těchto kapitol poněkud 
úmorné (jako předtím jistě bylo jejich psaní pro autora). Navíc rozepsal autor jednotlivé 
donace ještě v příloze (včetně oněch drobnějších, jež v textu přeci přešel). Autor si přitom 
vytvořil na základě novější (překladové) literatury vhodné ideové východisko, aby mohl 
přiblížit do bové myšlení, proč vůbec jednotliví členové středověké společnosti dávali hmotné 
či finanční dary klášterům či kostelům a co za ně očekávali. Pro možnost širšího srovnání 
připojil i obdobně zpracovaný přehled šlechtických donací v Horních Rakousích (kde zjistil 
obdobné, časově mírně předsunuté trendy jako v českých zemích, což je jen logické) a donací 
členů královského rodu v Čechách v desetiletí 1311-1320. Kapitola "řeč čísel" je jistým 
shrnutím výsledků: seřazuje počty donací v obou sledovaných zemích, sleduje je podle 
příjemců (zde vysoko převažují kláštery cisterciáků), typů darů (pouhé remedio animae a 
bližší specifikace), bližšího sociálního zařazení dárců (vyšší - nižší šlechtic) a podle pohlaví. 
V jistém smyslu je největším překvapením vysoký podíl žen (z vyšší i nižší šlechty) jako 
dárkyň na Moravě ve srovnání s jejich nepatrným zastoupením v Čechách. Autor se pak 
k možnosti vysvětlit toto zjištění ještě znovu vrací v dalších částech práce a hledá ho nejen 
v působení Elišky Rejčky a jejího kláštera na Starém Brně, ale už v časově předcházející 
donátorské činnosti dcer Sibyly z Křižanova, provdaných do významnějších rodů severní 
moravské části Vysočiny. Tato hypotéza je pozoruhodná a zaslouží si v budoucnu dalšího 
prohloubení a asi i vyvození možných důsledků. (K prohloubení např.: při spojení s možností 
darů spíše na moravské než české straně Vysočiny by bylo třeba vzít v úvahu pozemkové 
v lastnictví na české straně, kde donátorské aktivitě místní šlechty zřejmě stál v cestě rozsáhlý, 
byť nezcelený pozemkový majetek pražských (arci)biskupů právě na české straně jižnější 
části Vysočiny.) Větší význam bych asi přecijen přisoudila moravskému působení Elišky 
Rejčky, resp. významu straobrněnského kláštera pro prestižní výchovu moravských 
šlechtických dcer a nakonec i faktu, že ženské cisterciácké kláštery existovaly dokonce ve 
větším počtu na Moravě, ale ne v Čechách. Tuto IV. kapitolu, již doprovázejí názorné, 
specializované grafy, v každém případě považuji za velmi zdařilou. 
Materiál, který diplomant shromáždil, je velice rozsáhlý a různorodý, takže není divu, že se 
ani nepokoušel k němu soustavněji uvádět literaturu (např. Sovadinovu práci o Jindřichovi 
z Lipé) nebo využít svůj materiál v jiných souvislostech než těch hlavních, které sledoval a že 
nezmínil ani nabízející se interpretace. Na s. 79 např. zdůrazňuje, že u Oldřicha z Hradce 
chybí doklady o darech po roce 1313 a hledá vysvětlení v možné ztrátě pramenů. Snad tomu 
tak opravdu bylo, ale v tomto případě se nabízí "historičtější" vysvětlení v kacířství 
rozšířeném v tu dobu na Oldřichových statcích, v jeho křížovém tažení a rozsáhlých 
odpustcích, které při tom on i členové jeho rodiny a okolí dostali (takže už ani 
"nepotřebovali" běžnou formu podpory pro své spasení. Na s. 117 k uváděnému případu 



odstoupení fary a současně zajištění platu odstupujícímu faráři tím novým bych jen dodala, že 
šlo o běžný (i když ne masově doložený) způsob jakéhosi sociálního zajištění přestárlých 
kněží. U Gertrudy z Deblína bych vzhledem k tolika zvláštnostem kolem jejího daru položila 
otázku, spíš nápad, jestli Gertruda nepocházela (legitimně, ale spíš nelegitimně) 
z přemyslovského rodu a možná bych podobně uvažovala, zda Beneš z Budče (s.112) nebyl 
nějak spřízněn s matkou Alžběty, pustiměřské abatyše. Vyvozovat takové a mnohé další 
souvislosti ovšem není možné v rámci diplomové práce, je ale třeba ocenit, že shromáždila 
podklady k podobným reakcím. 
Přes všechna pozitiva práce je ale třeba upozornit i na její negativa. Patří k nim zvláště 
v úvodních kapitolách dosti nepozorné psaní (či chybějící korektura práce), kde četné výšiny 
z vazby a překlepy leckdy až komplikují porozumění textu. Nedobře působí i nepřesné 
užívání termínů, které dělá až dojem, že jejich plný smysl je nejasný. Obecně dosti běžné 
zaměňování pojmu "mnich" za člena kteréhokoliv řádu, zde augustiniánů eremitů (s.90 a 
jinde) by si historik specializující se na témata související s církví neměl dovolit. O Sobkovi 
se (s.114 ad.) mluví jako o zderazském převorovi a z titulu této funkce že mu náleželo starat 
se o hospodářské a finanční věci jeho kláštera; převorovi ovšem patřily vždy věci liturgického 
a spirituálního vedení uvnitř kláštera. Sobek byl proboštem (a tomu skutečně patřily 
hospodářské věci) a jako takový stál v čele kláštera (a proto se musel starat o jeho majetek a 
hospodářství), jelikož Zderaz jako křižovnický klášter vůbec neměl opata, jak se jinde (s.115) 
říká (odkazy na opatskou hodnost uváděnou v listinách otištěných v RBM ji neuvádějí, jde 
v nich vesměs o probošta). Zaměňovat zderazské božehrobce za cyriaky (křižovníky 
s červeným srdcem) také není na místě. Ke Zderazu a jeho sporu bych upozornila na soubor 
jeho listin-papežských potvrzení jednotlivých majetků a darů, jak jsou otištěny v MBV, 
prodr. (edice je citována v seznamu pramenů a literatury, ale ne používána). U zemského 
písaře Štěpána z Tetína je zmiňován jeho nelegitimní přemyslovský původ s odkazem na 
RBM IV, č. 632 - tam ovšem nic takového není. Taková řemeslná pochybení by se v dobré 
diplomové práci neměla vyskytovat, jelikož jejich nahromadění pak bohužel - a doufám že 
zbytečně - vzbuzuje pochybnosti o spolehlivosti shromážděných údajů. 
Přes tyto některé výhrady jde - a zvláště při náročnosti tématu - o práci, která splňuje 
všechny požadavky kladené na závěrečné práce magisterského stupně a doporučuji ji proto 
k obhajobě. 
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