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Dějiny řeholních řádú v raném novověku bývaly tradičně nazírány především perspektivou 

pobělohorské rekatolizace, současný badatelský z~jem se však také obrací k výzkumu 

fungování jednotlivých řádových domů i vnitřnímu životu komunit. Martina Srpová si pro 

svou bakalářskou práci vybrala velmi zajímavé téma obnovy cisterciáckého kláštera ve Žďáře, 

které nahlížela ze dvou úhlů pohledu: sledovalajak otázky správy konventu ajeho postavení 

v česko-moravsko-lužickém řádovém vikariátu, tak hospodářskou situaci konventu nuceného 

splácet dluhy související s jeho obnovou. 

Rozpor použitých pramenů celkem přehledně nastiňuje autorkou využitý archivní materiál, 

údaje o pramenech obsažené v úvodu naopak považuji za poněkud neorganické. Seznámení 

s literaturou pak dobře odhaluje mezery ve zpracování problematiky obnovy kláštera, zejména 

posledních let před volbou vlastního opata. 

Práce je logicky strukturovaná a dělí se na dvě hlavní kapitoly dále členěné chronologicky a 

tematicky. První kapitola přináší přehled dějin kláštera od založení až po zrušení roku 1614, 

s tím že podrobněji se věnuje zejména přelomu 16. a 17. století. Na základě dostupné 

literatury sleduje střety konventu s olomouckými biskupy Stanislavem Pavlovským a 

Františkem z Ditrichštejna, podrobně se zabývá též Ditrichštejnovým nakládáním se 

žďárskými statky. V této souvislosti, stejně jako v následující kapitole. se nabízí do budoucna 

možnost srovnávání do jisté míry paralelním osudem kláštera v Oseku. 

Těžiště práce spočívá ve druhé kapitole věnované obnově kláštera, za jej íž mezníky jsou 

stanoveny počátkem snah o znovuzískání kláštera pro řád, resp. jako vykoupením roku 1638 a 

úřadováním prvního samostatného opata kláštera (1677 -1691). V první podkapitole věnované 



správě kláštera se autorce podařilo výstižně pospat púsobení dosazených opatú, ale zejména 

doplnit cenné informace k období sedisvakance v letech 1667-1677. Toto desetiletí ač bylo 

pro finanční konsolidaci kláštera nesmírně dúležité, jak dokládá autorka, stálo dosud zcela 

mimo zájem badatelů. Ve druhé části kapitoly se autora zaměřuje na hospodaření kláštera, 

především na problematiku splácení dluhú a to jak v perspektivě fungování žďárského 

konventu, tak přístupu celé provincie. Třetí kapitolu tvoří rozbor vizitačního protokolu 

kláštera z roku 1688, jež dokumentuje stav komunity v době púsobení prvního samostatného 

opata po obnově. Autorka podává podrobný popis protokolu a snaží se upozornit zejména na 

pasáže přímo odrážejíCÍ poměry ve žďárském konventu. Plastičtější představu o charakteru 

visitace i závažnosti uvedených výtek by jistě umožnilo srovnání s protokoly nejen jiných 

cisterciáckých klášterů, ale také srovnatelných dokumentú jiných řádú. 

Bakalářskou práci Martiny Srbové považuji za velmi zdařilou, zejména je třeba ocenit 

práci s prameny, jež vyžaduje nejen paleografickou, ale i jazykovou vybavenost (latina, 

němčina). Práce je psána čtivě a relativně přehledně (trochu zmatečně púsobí nejednotně 

užívaná titulatura opata Jana Greifenfelse), škoda, že se autorka nevyhnula opakování 

informaCÍ i formulaCÍ (např. zmínky o zatížení poddaných patahy s. 49 a 61). Práce je 

prakticky bez chyb a překlepú, takže používaní názvu kláštera v podobě Fons S. Marie, lze 

považovat za přehlédnutí. 

Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji jako výbornou. 
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