
Oponentský posudek diplomové práce Jana Kremera Zakladatelská činnost řádu 

premonstrátů ve střední Evropě do počátku 13. století. Dceřiná založení klášterů 

Steinfeld a Diinnwald, Praha 2009, obhajované v Ústavu českých dějin na Filozofické 

fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 

Diplomant se rozhodl vybrané téma zpracovat v pěti hlavních kapitolách. V první z nich 

popisuje v přehledu použité prameny a literaturu, druhou věnuje formování základních 

řádových předpisů premonstrátského řádu. Ve třetí kapitole pod názvem První století řádu 

jako badatelský problém se zabývá jednak životními osudy Norberta z Xanten a jeho 

dvojznačnou rolí zakladatele premonstrátského řádu a zároveň magdeburského arcibiskupa, 

poté upevnění "chodu" řádu po stránce duchovní i hospodářské v prvních desetiletích jeho 

existence. Čtvrtá kapitola pod názvem Zakladatelská činnost Steinfeld - Diinnwald se dotýká 

tří spolu souvisejících témat: Vzniku a fungování premonstrátské řeholního domu ve 

Steinfeldu a jeho ženského protějšku Diinnwald, osobě olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka 

a jeho reformním aktivitám na poli českomoravské církve a konečně premonstrátským 

fundacím v Čechách a na Moravě v průběhu 12. století. Pátá kapitola obsahuje dva exkursy do 

širších řádových souvislostí; autor se pokouší stanovit, kdy se Steinfeld připojil k řádu 

premonstrátů a zabývá se problémem alexandrovského schizmatu u českých a moravských 

premonstrátů. V závěru shrnuje především problematiku českomoravských založení a 

srovnává místní řadáové domy se zahraničními. Práce je zakončena seznamem zkratek a 

přehledem použitých pramenů a literatury a také dvěma přílohami, z nichž první je překlad 

textu o významném steinfeldském proboštu Oldřichovi (Ulrichovi), druhá se skládá z pěti 

mapových příloh, ilustrujících stav církevních institucí v českých zemích od 10. století, další 

pak postupně vývoj premonstrátských fundací do roku 1200 a jejich stav v 18. století. 

Ke koncepci lze mít několik připomínek. Pokud název diplomové práce aVIzuJe 

středoevropské premonstrátské fundace, navíc prostřednictvím steinfeldského domu, bylo by 

na místě prezentovat, alespoň výrazněji (snad graficky?), než jak tomu bylo učiněno, filiaci 

středoevropských premonstrátských kanonií. Středoveropský rozměr nebyl bohužel 

reflektován ani v závěru, který se soustředil víceméně pouze na shrnutí problematiky českých 

zemí, což vzhledem k množství textu v druhé a třetí kapitole působí poněkud disproporčně. 

Práci, která jinak byla zpracována faktograficky pečlivě, lze vytknout tradiční chyby 

začínajících autorů. Mezi ně patří nedostatečná pozornost pravopisu a velké množství 

nekorigovaných překlepů. Dále kolísání české a německé formy místních jmen (Magdeburg

Magdeburk) a některé sporné překlady - kostel Unser Lieber Frauen (v Magdeburku) se do 



češtiny tradičně překládá jako kostel Panny Marie, nikoliv jako kostel Naší Milé Paní. Také k 

vysvětlení původu latinského názvu Strahova - Mons Sion - lze dodat, že se při jeho zavedení 

nejednalo jen o vliv Zdíkovy návštěvy Jeruzaléma, ale že význam hebrejského termínu Sion 

odpovídá českému Strahov. Jiným problémem se jeví překotná formulace, při níž se 

diplomant pokusil neobratně nebo zavádějícím způsobem vyjádřit, co měl na mysli (kupř. s. 

28 ,Jednotlivý diplomatický materiál", s. 28 "záhy nemocen zemřel", s. 35 "součást 

urbanistického organismu", s. 36 - nejasný význam první věty). Někdy dochází i k užití 

nesprávného termínu (s. 12 "Norbert a jeho bratři" - správně "spolubratři", s. 49 -

"diplomatika" - správně "diplomacie"). Také při zpracování anglického resumé autor 

pominul skutečnost, že v angličtině jsou dosti odlišné zásady psaní velkých písmen. 

Autor použil odpovídající množství pramenů a literatury české i zahraniční provenience, 

přesto by však bylo vhodné zmínit ještě další tituly. K počátkům hospodářské činnosti 

v Radonicích je to stať P. Meduny Curia Radunice, Acta historica et museologica 

Universitatis Silesianae Opaviensis 3,1997, s. 31-33, byť v následném výzkumu byla některá 

tvrzení vyloučena. Stejně tak by bylo žádoucí uvést Přehled literatury o klášteru Hradisko od 

V ác1ava Buriana (Zprávy Vlastivědného ústavu v Olomouci, 1978), inspirativní by mohla být 

diplomatická studie K. Dolisty z ČSČ 1971 o listinách Hradišťského kláštera z roku 1078 aJ. 

Bistřického Listy adresované olomouckému biskupu Jindřichu Zdíkovi (Acta Universitatis 

Palackianae Olomucensis, Historica 22, 1983). 

Přes výše zmíněné nedostatky a výhrady však lze konstatovat, že se diplomant zhostil 

zpracování diplomové práce patřičným způsobem a v textu shrnul a interpretoval dosavadní 

bádání a to i na mezinárodním poli. V interpretaci se neobával se zaujmout vlastní hodnocení 

a opravit či upřesnit starší literaturu, a také prokázal schopnost pracovat nejenom s edicemi 

latinských pramenů, ale také s odbornou literaturou v několika jazycích. Zpracované téma 

představuje v českém prostředí v podstatě první práci a v tomto směruje ojedinělým počinem. 

Diplomovou práci proto doporučuji k obhajobě, přičemž navrhuji hodnocení stupněm 
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