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Posudek školitele 

Počátky premonstrátů jak v obecném pojetí, tak s ohledem na českomoravský vývoj 

nepatří ke snadným a snadno uchopitelným tématům, ať s ohledem na šíři tématu, nebo na 

koncepčně i věcně se často křížící badatelské názory. V rámci své diplomové práce se 

takového úkolu dosti odvážně ujal Jan Kremer, solidně vybaven především nezbytnou 

zahraniční literaturou, čítající dnes již takřka nepřeberné množství titulů. Jak k vlastním 

premonstrátům, tak kjejich zapojení do reformních proudů středověké církve, tedy v širších 

historických souvislostech. 

Diplomant se - vzhledem k záběru celého tématu - mohl samozřejmě soustředit jen na 

několik (dle jeho soudu pro český výzkum podstatných) problémových okruhů. Po úvodních 

patriích usiluje hlavně o zpřesnění okolností vzniku prvních domácích konventů v jejich 

vazbě na zahraniční kanonie (k použití terminologie, zda klášter nebo kanonie, srovnej s. 4-5). 

Další záběry se koncentrují na osobnosti sv. Norberta z Xantem na jedné a olomouckého 

biskupa Jindřicha Zdíka na druhé straně. V závěru se "strahovsko-želivskými" otazníky, jako 

kdy se Steinfeld připojil k premonstrátům a s hodnocením dopadů alexandrovského schismatu 

na české a moravské premonstráty. 

Jak je na první pohled zřejmé, přistoupil Jan Kremer k zadanému tématu se znalostí 

věci a hlavně zorientován, což by nemuselo být tak úplně samozřejmé. Sleduje domácí 

premonstrátské domy nejen z aspektu jejich přebírání organizačních struktur, ale i 

religiózních modelů, a hlavně obecné i konkrétní důvody, které uváděly premonstráty (a 

premonstrátky) do svazků obou českých diecézí. V závěru hodnotí aktivity "našich" 

premonstrátů střízlivě, leckde s upřesněním či dotažením dosavadních názorů. Neznamená to 

ovšem, že by se s lecčíms nedalo polemizovat. Jako například s úvahou, nakolik se 

dramatické události z roku 1142 spojené s dobýváním Pražského hradu podepsaly na selhání 

Blažejovy skupiny (s. 55-56). 

Spíše nepozornosti či závěrečnému chvatu lze přičíst několik nesrovnalostí. Mapka 

uvedená jako příloha č. 2 je, domnívám se, z dílny Zdeňka Boháče, neužíval bych výrazu 
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"olomoucká metropole" (s. 64), chronologicky jsou trochu zpřeházeny události popisované na 

s. 66. Osadníky pronikající v 70. letech 12. století z Rakous do Čech bych nenazýval 

"kolonizátory", ale kolonisty (s. 67), českým knížetem tehdy nebyl Boleslav II., ale Soběslav 

II. (opět 67), kjehož pádu tyto události svým dílem přispěly. Rovněž literatura k jednotlivým 

fundacím je mnohdy bohatší, než by se z jednotlivých medailonů zdálo (markantní zejména u 

Louky u Znojma, s. 70). 

Tyto drobné nepřesnosti neubírají práci na celkově pozitivním hodnocení. Autor si 

přitom neklade ambice přelomového úderu, jímž by se vše dosud poznané otočilo do 

opačného gardu, ale jeho postřehy a závěry spíše upřesňují, kladou nové otázky a především 

se snaží pochopit a sladit "český" vývoj s tím obecným. A o to současně etapě poznávání asi 

hlavně jde. 

Proto doporučuji práci Jana Kremera Zakladatelská činnost řádu premonstrátů ve 

střední Evropě do počátku 13. století. Dceřinná založení klášterů Steinfeld a Diinnwald, 

k úspěšnému obhájení. 

Praha, 23. srpna 2009 
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