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Diplomantka si vybrala jako téma své diplomové práce benediktinský klášter ve 
východočeských Podlažicích a zejména jednu z jeho písemností, tzv. Podlažické 
nekrologium, jemuž věnovala převážnou část své pozornosti. Nutno říci, že dějiny 
podlažického kláštera zůstávají zahaleny tajemstvím, které plyne z nedostatku, ať již 
písemných nebo hmotných pramenů, které by minulost tohoto ústavu mohly lépe osvětlit. Za 
této situace, kdy neexistuje ani klášterní archiv, ani se nedochovaly klášterní budovy, jeví se 
obří rukopis obsahující pravděpodobně základ někdejší podlažické knihovny, známý jako 
Kodex Gigas, mimořádně vítaným pramenem. A právě po jedné z jeho částí, tzv. Podlažickém 
nekrologiu, sáhla diplomantka, aby z něj učinila jádro předkládané práce. 

Svou práci rozvrhla do čtyř základních oddílů. První věnovala dějinám kláštera, druhý 
Kodexu Gigas, třetí a čtvrý Podlažickému nekrologiu. V první části poctivě shrnula všechny 
známé informace, jež byly dosud o vzniku a existenci kláštera shromážděny, až po zánik 
opatství za husitských válek. Svou pozornost zaměřila i na klášterní statky, jejichž rozsah lze 
rekonstruovat na základě mladších písemností 15.a 16. století, kdy již klášter neexistoval a 
jeho někdejší majetek se stal předmětem prodeje. 

Druhá část diplomové práce se zabývá známým- neznámým Kodexem Gigas, jednou 
z nejproslulejších knih českého středověku, již však na vlastní oči viděl jen málokterý 
z českých historiků, neboť se od dob třicetileté války nachází ve Švédsku, v současné době 
v Královské švédské knihovně ve Stockholmu. Také diplomantka čerpala všechny své 
informace ze sekundární literatury, již se však snažila shromáždit v co největší úplnosti. 
Správně upozorňuje na nejistou dataci, kdy se kodex dostal do majetku Břevnovského 
kláštera, na chyby v datačním přípisu, jehož jednotlivé části si časově odporují. Jisté snad 
zůstává pouze tvrzení, že se tak stalo za opatského úřadu Bavora z Nečtin, a ani to nemusí 
být, podle názoru autorky, vlastně pravda. 

Rozsahem i významem nej podstatnější část diplomové práce je věnovaná tzv. 
Podlažickému nekrologiu, soupisu osob, na něž mniši v podlažickém klášteře vzpomínali 
v jejich úmrtní den modlitbami. Podlažické nekrologium vzniklo pravděpodobně v období 
1204-1227/30 na základě jakýchsi starších nekrologických záznamů, jež autor podlažického 
nekrologia použil a později doplňoval dalšími jmény. Podlažické nekrologium představuje 
v rámci českých poměrů jeden z nej rozsáhlejších soupisů, neboť zahrnuje jména celkem 1540 
osob. Většina jmen je uvedena bez jakéhokoliv bližšího určení, 289 charakterizuje přídomkem 
či víceslovnou charakteristikou. Vedle českých knížat a dalších členů přemyslovského rodu, 
stejně jako českých i moravských biskupů, zde nalezneme představitele české nobility a spolu 
s nimi i řadu opatů, mnichů, konvršů a dalších členů církve (canonicus, clericus apod.). 
Zatímco členové přemyslovského rodu a biskupové zanesení do Podlažického nekrologia byli 
většinou již straší literaturou identifikováni, většina „osob s přídomkem" zůstávala mimo 
zájem historického bádání. Právě na tento směr zaměřila diplomantka svou pozornost. 
Nejvíce ji zaujaly kategorie comes a abbas, kde naděje na ztotožnění se známou postavou 
dějin se jevily jako nej vyšší. Pečlivá práce s prameny vedla к identifikaci několika málo 
velmožů, u dalších lze o jejich ztotožnění s postavami českých dějin uvažovat s větší či 
menší pravděpodobností. Podobně se dálo v případě práce se jmény opatů,opět někteří byli 
identifikováni přesně, u dalších lze jejich přiřazení ke konkrétním klášterům chápat jako 
pravděpodobné. Právě v této části diplomové práce L. Mouralové , zejména v pasážích 
věnovaných nobilitě, vidím její největší přínos, neboť zde autorka poukázala na některé rody 
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či příbuzenské okruhy, které do záběru nekrologia vstupovaly opakovaně (např. Hrabišici, 
Milhostiei) i na zeměpisný původ těchto rodů. Nejčastěji pocházeli šlechtici zmínění 
nekrologiem ze západních a severozápadních Čech, dále z okolí kláštera samého; 
bezvýznamný však není ani počet velmožů, kteří působili na Moravě. 

Podlažické nekrologium jako pramen pro dějiny vlastního kláštera přineslo některá 
upřesnění, ať již , co donátorů a příznivců Podlažie se týkalo, tak i v oblasti kontaktů s jinými 
církevními institucemi. Souhlasit nemohu pouze s jedním z autorčiných závěrů, a to ohledně 
datace založení Podlažie, které klade Ludmila Mouralová před rok 1157 na základě zápisu 
postoloprtského opata v nekrologiu. I když dataci k roku či před rok 1157 nic nebrání, sama 
skutečnost zápisu úmrtí postoloprtského opata, jenž zemřel kdesi na cestě z Uher do svého 
kláštera L.P. 1157, ani to, že do nekrologia bylo zaneseno i jméno jeho matky, nevede nutně 
к závěru, že tehdy již podlažický klášter existoval, neboť i tyto detaily, jako některé jiné, 
mohly být převzaty ze staršího zdroje, podle nějž bylo nekrologium sepsáno. 

Autorka shromáždila veškerou známou literaturu к tématu a především na jejím 
základě sestavila přehled dějin podlažického kláštera. Její vlastní přínos se soustředil zejména 
na zpracování Podlažického nekrologia, které detailně rozebrala, a v němž pokusila se 
porovnáváním s prameny 12. a raného 13. století identifikovat dosud neznáme osoby, jež do 
něj byly zaneseny. Že sejí to nepodařilo u všech, nebylo chybou autorky, ale nedostatečností 
pramenné základny. 

Práci hodnotím jako velmi kvalitní a navrhuji ji klasifikovat stupněm výborně. Velmi 
oceňuji i soupisové a statistické přílohy, týkající se rozboru nekrologia. 

V Praze 9.ledna 2006 doc. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc. 


