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         Autorka předkládané diplomové práce si zvolila téma zdánlivě dobře probádané již 

zásluhou obsáhlého díla Rudolfa Hurta. Přesto nejde zdaleka o téma vyčerpané a pokus 

postihnout genezi velehradského panství v předhusitském období může být přínosný zvláště 

pro oblast hospodářských dějin.

         Ve své práci se Novosadová opírá zejména o editované listiny. U značné části z nich 

přitom odkazuje na Codex diplomaticus et epistolaris Moravie (CDM). Vzhledem k více než 

stoletému stáří moravského diplomatáře bych ovšem považoval za vhodné konfrontovat tuto 

edici rovněž s novějšími svazky CDB. Jádrem práce je přehled postupně narůstajících majetků 

velehradského kláštera. Metodicky zajímavé je pak srovnání se situací dalších moravských 

cisterciáckých opatství (Žďáru nad Sázavou a Vizovic). Studii doplňují fotografické přílohy 

(až překvapivě nečetné, pouhé 4 ks). Mnohem větší význam mají ovšem mapové přílohy a 

tabulky vložené do textu.

         S ohledem na zaměření práce postrádám místní rejstřík, který jen zčásti mohou nahradit 

výše zmíněné tabulky. Orientaci v textu týkajícím se velkého počtu lokalit ztěžují i 

v některých případech nejasná pravidla transkripce toponym. Např. známý český klášter 

Vilémov je uváděn poněkud archaicky jako „Wilhelmov“, Smil „z Broumova“ byl kastelánem 

na hradě Brumov na uherském pomezí etc. Případně by poloha lokality mohla být více 

upřesněna (Sifridsdorf -Žibřidovice na Hlučínsku). Někdy určení lokalit vzbuzuje 

pochybnosti.  Např. „episcopo pataviensi“ ze str. 32 téměř jistě není biskup v italské Padově, 

nýbrž v mnohem bližším Pasově, obdobně tamtéž zmiňovaný klášter „Nivmburg“ asi není 

třeba hledat za Alpami (zřejmě Klosterneuburg u Vídně). Z drobných faktografickým 

přehlednutí stojí za zmínku uvádění Kunhuty jako manželky Přemysla Otakara I. (str. 23), 

velehradský historiograf se ve skutečnosti jmenoval Hirschmentzel (str. 24) apod.



         

    

     

        

         Přes drobné výše uvedené výhrady je studie Barbory Novosadové jako celek metodicky 

dobře promyšlená a nepochybně splňuje požadavky kladené na diplomovou práci. Oceňuji 

rovněž jistou opatrnost, kterou autorka zachovává při vyvozování závěrů ze svých zjištění

(str. 93). Navrhuji ji proto hodnotit jako „velmi dobrou“.

V Praze 29. srpna 2012                                                                  Mgr. Dušan Foltýn




