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POSUDEK ŠKOLITELE BAKALÁŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE 

NÁZEV: Obnova kláštera Žďár v 17. stoletf, 76 stran textu, seznam pramenů a literatury, 
obrazové přílohy (ukázky originálních pramenů, obrázky kláštera Žďár) 
AUTORKA: Martina SRBOVÁ 

VEDoucí PRÁCE: PhDr. Jan Zdichynec, PhD. 
Odevzdáno na Ústavu českých dějin FF UK v červenci 2010. 

M. Srbovou vedlo k volbě tématu vedle zájmu o raně novověké církevní dějiny také 
místo, odkud pochází. Bylo ovšem zřejmé, že historie žďárského kláštera je již zpracována 
z mnoha různých aspektů. Přesto zbývá několik bílých míst v dějinách kláštera a jeho panství, a 
jedno z nich se autorka pokusila zaplnit: totiž průběh a úskalí jeho obnovy v letech 1638-1676, 
kde mimochodem tkví kořeny jeho rozkvětu v době pozdější. Podotýkám předem, že M. Srbová 
tak učinila úspěšně a z rozmanitých úhlů pohledu. V pramenech se odrážejí zejména otázky 
hospodářského a právního charakteru, ale poznat lze i leccos k samotným řádovým dějinám, ať 
už na rovině česko-moravsko-Iužického cisterciáckého vikariátu nebo samotné komunity. Práce 
tak doplňuje poznání dosud poměrně málo zkoumané obnovy řeholních komunit starých řádů 
přímo po Bílé hoře. 

Práce M. Srbové je rozčleněna na dva větší celky: v prvním (možná příliš podrobném) líčí 
především na základě sekundární literatury dějiny kláštera od jeho založení až po první zrušení, 
v druhém potom - do velké míry na základě vlastního pramenného výzkumu - koupi kláštera 
zpět a peripetie, které provázely plné obnovení cisterciáckého života ve Žďáru nad Sázavou. 

V úvodu autorka celkem přehledně a jasně formuluje východiska práce a popisuje její 
strukturu. Podrobně analyzuje použité prameny: oceňuji úspěšnou snahu již v rámci bakalářské 
práce využít česky, německy i latinsky psané nevydané prameny, často paleograficky dosti 
náročné. M. Srbová zohlednila nejméně dva důležité archivní fondy, v tomto směru dosud 
nezpracované: archiv oseckých cisterciáků v SOA Litoměřice a fond Cisterciáci Žďár v MZA 
v Brně. Využila však i fond Velkostatek Žďár tamtéž a Archiv města Žďár v SOkA Žďár nad 
Sázavou. Bohužel bylo nutné konstatovat dosti výrazné ztráty na archivním materiálu z ŘC Osek. 

Autorka vychází také z pramenných edic, využila - byť ne úplně důsledně - např. i 
důležitou pramennou sbírku posledního žďárského opata Otty Steinbacha z Kranichsteinu. 
Opravdu se nezabýval žďárským klášterem žádný badatel 19. století? Značnou pozornost věnuje 
regionálním historikům a nejobsáhlejší, ale ne ve všech ohledech vyvážené práci M. Zemka a A. 
Bartuška. Lze jen podotknout, že možná nebylo třeba struktulU a obsah těchto děl popisovat tak 
podrobně a že na některých místech by bylo dobré text ještě lépe "zorganizovat". Autorka je však 
schopna též určité kritiky. 

V první, spíše popisné kapitole autorka počátky žďárského kláštera zdařile zařazuje do 
kontextu zakládání dalších cisterciáckých klášterů v českých zemích; ukazuje, že se je sto 
vyrovnat nejen s raně novověkou, ale také se středověkou tematikou. Tady se může opřít o 
celkem rozsáhlou sekundární literaturu, údaje z ní však nepřejímá doslovně, snaží se nad 
některými názory také zamýšlet. Z pramenů poznáváme především hmotné zázemí kláštera ve 
středověku. Očekával bych však shrnutí základních informací o rozsahu klášterního panství a 
jeho proměnách, vždyť právě o klášterní panství ajeho změny v dalším výkladu jde. 

Autorka se dále snaží vývoj žďárského kláštera zařadit do širších souvislostí krize 
řeholního života v době pohusitské. Zajímavé je, že kláštera se na základě (zčásti ahistorické) 
rodinné tradice ujal jako zakladatel a ochránce utrakvistický král Jiří z Poděbrad. Větší pozornosti 
- zatím se však k těmto otázkám nepodařilo nalézt dostatek pramenů - by si zasloužila otázka 
konfesního vývoje patrně zčásti utrakvistických klášterních farností, kam ale byli dosazováni 
římskokatoličtí kněží. 16. století věnovala autorka poměrně malou pozornost, pramenů se k němu 
ovšem dochovalo opět velmi málo. Více je známo až o vývoji na konci 16. století. Roku 1588 
přenechal Karel Munsterberský fundátorská práva nad Žďárem olomouckým biskupům, což 
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potom vedlo ke ztrátě právní nezávislosti kláštera a postupně až k jeho dočasnému zrušení a 
začlenění do statků olomouckého biskupství. To ovšem bylo motivováno spíše hmotnými zájmy 
než snahou provádět tu rekatolizaci, jak autorka uvádí (na s. 23). 

Složité období konce 16. století mimochodem ukazuje četné zajímavé okolnosti 
církevního života. l Postupné sílení vlivu olomouckého biskupa na klášter je popsáno podle mého 
soudu příliš podrobně, "personálně" - navíc problematiku nedávno zpracoval již zmiňovaný O. 
Chládek. Na druhou stranu je M. Srbová sto začlenit vývoj ve Žd'áru do širších souvislostí krize a 
obnovy klášterů starých řádů v době potridentské, ukázat, jaké všechny autority se na jednáních 
podílely a místy doplnit údaje literatury i o svědectví pramenů. Větší odstup a zobecnění by však 
této pasáži neuškodily. 

Další mezeru ve výkladu představuje období od roku 1616 do 1636, jen okrajově je také 
zmíněn krátkodobý pobyt františkánů ve žďárském klášteře. Odešli ze Ždáru opravdu všichni 
cisterciáci, případně kam? Pravděpodobně to už nikdy nezjistíme, stejně jako se v pramenech 
ztrácejí osudy šesti bratří, kteří byli vykázáni z Oseka na Zbraslav. 

Druhou, stěžejní část práce autorka otevírá přímo analýzou úvah o možnosti obnovení 
žďárského konventu, které se probíraly v cisterciáckém řádě. Pasáž je velmi detailní, dovedně 
propojuje údaje z pramenů a sekundární literatury, zaměřuje se na jednání a aktéry, ale občas také 
zobecňuje. Cisterciáci v té době mohli využít určité finanční slabosti Dietrichsteinů a panství 
odkoupit zpět. Peníze na to - přitom cisterciáci ztratili Žd'ár protiprávně a nevýhodně - byly 
získány především v rámci cisterciáckého řádu. Z pramenů jasně vysvítá špatná finanční situace 
řádů v době třicetileté války; ukazuje se též, jak důležité bylo obnovení Žďáru pro cisterciáky 
českých zemí. 

V dalším období býval žďárským opatem vikář české provincie cisterciáků a zároveň opat 
jiných klášterů (J. Greifenfels, H. Burghoff). Překvapivě vysoký je počet řeholníků, kteří přišli 
Žďár osadit2 z jiných klášterů, informaci by bylo záhodno ještě někde prověřit, poněvadž níže 
sama autorka hovoří o deseti či dvanácti mniších pobývajících tehdy ve Žd'áru. Při uvádění 
personálií opatů českých klášterů bych spíše než na Bubnovu encyklopedii odkazoval na dějiny 
jednotlivých konventů,3 informace např. o koadjutorovi Hubáčkovi jsou podány poněkud nejasně. 
Bylo by dobré zmínit, kde ležel klášter Cikador, zamyslet se nad tím, proč byl Burghoff pohřben 
právě ve Žďáru atd. 

Úplná obnova žďárského kláštera se protahovala, čeští cisterciáci váhali povolit sem 
zvolit vlastního opata, protože klášter byl ještě příliš zatížen dluhy. Ukazuje to např. rozsáhlý 
rozbor z pera některého cisterciáckého opata ze 70. let 17. století. Nakonec cisterciáčtí opati 
volbu nového žďárského opata povolili. Autorka se nevyhýbá ani podrobné analýze dokumentů, 
které opatovo zvolení a konfirmaci provázely: je si vědoma toho, že se nejednalo jen o akt 
církevněprávní, ale že nově zvolený musel být přijat i moravskou zemskou obcí. 

Pozoruhodná je analýza hospodářské situace kláštera, kdy autorka podrobně popisuje 
složitou síť věřitelů cisterciáckého řádu, sahající od klášterů Velehrad a Staré Brno přes brněnské 
františkány, olomoucké kartuziány až po jednotlivé šlechtice. Autorka si je vědoma skutečnosti, 
že sumy vypsané na pomoc Žďáru nemusely být vždy v plné výši splaceny, a odhaduje celkovou 
částku, kterou česká cisterciácká provincie na obnovu kláštera vydala. Přitom nahlížíme do 
spletitého přediva vzájemných finančních závazků mezi českými a moravskými cisterciáckými 
kláštery, které byly v dějepisectví dosud jen málo zohledňovány. 

Poněkud neústrojně je připojena - navíc poněkud zkratkovitá - pasáž o obtížné situaci 
klášterních poddaných. Oceňuji naopak snahu nahlédnout na klášterní realitu z různých úhlů 
pohledu, např. když píše o stavu klášterních budov po nástupu Benedikta ZaunmUllera. Poslední 

1 Cisterciácký kněz J. Hurta, který ve farním kostele sv. Prokopa ve Žd'áře sloužil bohoslužby podobojí, olomoucký 
kanovník - tj. světský kněz - Lukáš Veselý, který se stal na čas představeným kláštera. 
2 Podle O. Stein bacha. 

3 Alespoň Severin GOTTSMICH, Hohenfurt. Zur Geschichte seines Stiftes und seiner Pfarreien, CC 76, 1969, s. 27-
142 . 
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část práce pak tvoří obraz obnovovaného kláštera podle vizitačního protokolu z roku 1688: 
autorka tu propojuje obecnější poznání tohoto badatelsky oblíbeného typu pramene s konkrétní 
materií, celkem výjimečnou ve své podrobnosti. Autorka si je vědoma různých souvislostí 
vizitačního konání a stránek řeholního života: hospodářských, právních i spirituálních. Dokáže 
také dešifrovat rozmanité zdroje, z nichž autor protokolu vycházel, zcela v duchu dobové tradice 
(středověkou i raně novověkou řádovou legislativu, Bibli, spisy církevních otců i cisterciáckých 
autorit, ale dokonce antického filozofa Seneku). Jak tomu bývá často ve vizitačních protokolech, 
vytýká se žďárským cisterciákům, že téměř nedodržovali klauzuru. Z protokolu mimo jiné 
vyplývá, že klášter, byť ještě zdaleka plně nerestituovaný, sloužil i jako místo vzdělání a 
vychování chlapcům z okolí, a dále, že žďárští cisterciáci běžně vykonávali farní službu na 
klášterních farách. Zdá se také, že žďárské dluhy byly v té době již z velké části splaceny a 
v klášteře se rozbíhala stále intenzivnější stavební činnost. 

V závěru autorka začleňuje výsledky svého výzkumu do obecnějšího vývoje řeholního 
života v raném novověku a znovu upozorňuje, že popsala detailně mnohé procesy, které jsou 
v historiografii přejímány de facto jako "hotové", aniž by se věnovala větší pozornost jejich 
pozadí (volba opata, ekonomické okolnosti restituce). Bohužel ani tady se autorka nevyhnula 
poněkud neobratnému opakování některých informací, což zbytečně snižuje úroveň textu. 

V poměrně rozsáhlém textu najdeme jen poměrně malé množství omylů a nedopatření: 
slůvko "convention" v anotaci (s. 4, místo "convent"), mírné nedůslednosti v obsahu (přebývá 
vyčlenění "Seznamu literatury), nedoladěné věty (Archiv města Město Žďár). Jen zřídka se 
v práci M. Srbové setkáváme s pravopisnými chybami či nedostatky v interpunkci.4 František 
z Dietrichsteina nebyl olomoucký arcibiskup, ale biskup (s. 10). Čas od času má autorka sklon 
uvádět nepodstatné detaily (s. 19, pozn. 60 o zakládací listině Přibyslavi). Poznámkový aparát je 
systematický a má jen opravdu nečetné kosmetické vady. Takřka bezchybně autorka také 
přepisuje latinské a německé prameny, které většinou zdařile překládá v hlavním textu. Někde se 
nevyhnula opakování (např. na dvou místech vysvětluje, co je to hamr, jinde opakuje několikrát 
brzy po sobě, že byl klášter dlouho bez vlastního opata). Patrné je to zvláště při parafrázích 
pramenů, kde by bylo dobré výklad poněkud "zhustit". Na s. 33 bych hovořil spíše o biskupském 
"domu" v Brně než rezidenci, žďárské panství Dietrichstein . než "pronajal", 
sedleckým opatem nebyl na konci 17. století "Jan Sopek", ale (s. 45). 

Práce M. Srbové je psaná poutavě a jasně. Autorka prokazuje schopnost formulovat 
historický problém a pracovat se širokou škálou pramenů, ale také dobrý přehled po literatuře 
obecnější i regionálního charakteru, a to i té nejnovější a částečně i zahraniční. Zaměřila se 
především na vnější okolnosti obnovy kláštera. Méně pramenů nalezla k duchovním obsahům 
řeholního života a stranou ponechala otázku patronátního práva a průběhu rekatolizace na 
klášterním panství. I vzhledem k těmto otevřeným problémům soudím, že práce tvoří dobré 
východisko i pro další výzkum autorky, který by se mohl ubírat buď k historickému pozadí 
působení barokních opatů Žďáru, nebo ke zrušení kláštera roku 1784. 

Přes drobné výhrady práci doporučuji k obhajobě, a to s výsledkem výborně. 

Ji !!z . 
V MarburkuILahn, 31. 8. 2010 PH~ JÁN ~c~~ PHD. 

4 S. 16, pozn. 44: "Přibyslav z Křižanova se Sibylou měly tři dcery ... 


