
Posudek diplomové práce 

Kornélia Kolářová-Takácsová: 

Klášter dominikánek na Zaječím ostrově na Dunaji.  

Příklad architektury ženského dominikánského kláštera. 

 

Předložená práce se zabývá klášterem řádu dominikánek na Zaječím ostrově na 
Dunaji v uherském Budíně. Jeho zakladatelem byl jeden z nejvýznamnějších 
uherských králů Bela IV. z rodu Arpádovců. Hned na počátku se členkou konventu 
stala Markéta, dcera Bely IV. a jeho manželky Marie z rodu Laskarisů, dcery 
nikajského císaře Theodora.  Markéta před tím odmítla sňatek se Lvem Haličským a 
následně i s českým králem Přemyslem Otakarem II. 

Práce je přehledně rozvržená, podává mimo jiné přehled dosavadního bádání (kap.- 
3) bádání, přináší kapitolu o současné podobě kláštera (kap. 5), zabývá se 
rekonstrukcí podoby kláštera ve 13. stol. (kap. 9), dále stylovými souvislostmi  jeho 
pozůstatků (kap. 10), přičemž v zorném poli se tu ocitají mimo jiné stavby 
rakouských klášterů (Heiligenkreuz, Klosterneuburg) i významné stavby česko-
moravské – klášter v Tišnově a klášter sv. Anežky České v Praze. Po právu je tu 
akcentován příbuzenský vztah Přemyslovců a Arpádovců, který pravděpodobně 
představuje bázi, na jejímž základě se odvíjí i předivo stylových vazeb. 
V závěrečných kapitolách (kap. 11 a 12) se Kornelie Kolářová-Takácsová zabývá 
kultem sv. Markéty a svatými princeznami a jejich kláštery ve 13. století. 

 Od předložené práce bych očekával brilantnější a terminologicky pevnější 
analýzy a popisy architektury, respektive jejích pozůstatků. V mnohém by šel doplnit 
seznam literatury a to by se samozřejmě mělo projevit i ve zpřesnění formulací a také 
v poznámkovém aparátu aparátu. Na některých místech pociťuji ne zcela přesné 
používání terminologie (mj. bylo by vhodnější užívat označení „řád menších bratří“, 
popřípadě „minoriti“),  atd. 

 Práce je nicméně zajímavým příspěvkem k problematice středoevropských 
vazeb ve sféře duchovní i v oblasti architektury a umělecké tvorby ve 13. století. 
Práci bych proto rád doporučil k úspěšné obhajobě. 
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