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Téma: 

 Barbora Novosadová si za předmět své diplomové práce vybrala pozemkovou držbu 
velehradského  kláštera v období od počátku 13. století do poničení kláštera husity v roce 
1421. Téma se ukázalo jako vhodné, neboť na jedné straně nebylo dosud adekvátně 
zpracováno, na straně druhé však k němu existuje poměrně rozsáhlý souborem informací, 
obsažených ve středověkých listinách velehradského kláštera. 

 

Prameny a literatura: 

Diplomová práce Barbory Novosadové je pramennou studií vycházející z velehradských 
listin. Skutečnost, že všechny tyto listiny jsou publikovány v edici Codex diplomaticus et 
epistolaris Moraviae II-XV, práci s prameny velmi usnadnilo. Kromě listin autorka pracovala 
také s některými zápisy Statut generálních kapitul cisterciáckého řádu, jež jsou také edičně 
zpřístupněny. V oblasti literatury autorka čerpala z dnes již poměrně rozsáhlého množství 
relevantní literatury, vztahující se jak k českému prostředí, tak k dějinám cisterciáckého řádu 
obecně. Z této bohaté nabídky volila jen produkci českou, což je u diplomové práce poněkud 
zarážející. 

 

Zpracování: 

Diplomová práce je členěna do deseti kapitol. Po Úvodu následuje část nazvaná Cisterciácký 
řád, která je jakýmsi stručným uvedením do řádové problematiky. Pak již přichází ke slovu 
tématika velehradská; nejprve v osobě zakladatele Velehradu markraběte Vladislava Jindřicha 
a poté v postavě  biskupa Roberta olomouckého, který se o vznik velehradského opatství též 
silně zasloužil. Založení Velehradu a jeho dějiny autorka překvapivě  pojednává velmi 
stručně, tak například dějinám kláštera od vzniku po současnost věnuje pouhé tři strany. 
Nepochybně stěžejními jsou naopak kapitoly VI.a VII. zaměřené na vývoj velehradského 
majetku v době přemyslovské, respektive lucemburské. Autorka využila bohatého písemného 
materiálu k přehledu vývoje majetku a k sestavení tabulek a map, které informace o pohybu 
pozemkové držby zachycují. Tyto tabulky a komentáře k nim jsou spolu s předcházejícím 
přehledem pohybu pozemkového vlastnictví  tím nejcennějším, co práce obsahuje. Závěr 
studie tvoří srovnání s majetkovými poměry dalších cisterciáckých klášterů na Moravě, 
Žďárem a Vizovicemi, a vlastní závěrečné shrnutí. 

Nad diplomovou prací Barbory Novosadové jsem poněkud v rozpacích. Na jedné straně  
oceňuji shromážděné informace (zejména o pozemkové držbě), na druhé straně nemohu 



nevidět, že se celý text skládá z dílčích částí, kapitol a subkapitol, které spolu nekomunikují. 
Nebo alespoň nekomunikují dostatečně. Jakoby autorka nebyla do tématu zahleděna natolik, 
aby si vždy uvědomovala souvislosti toho o čem píše (např.politického vývoje a vzniku 
kláštera, vztahu klášterů k sobě navzájem apod.) nebo, proč o tom píše.  Práce je dozajista 
přínosem pro regionální dějiny, chybí jí však širší rozměr. 

Z odborného hlediska nemohu souhlasit s názorem, že velehradské dvory byly grangiemi, 
alespoň jistě ne všechny (existovalo jich nejméně 33) a po celou dobu předhusitské existence 
kláštera (s. 97). Udivuje také, že autorka nepokládá Oslavany za zeměpanské založení (s.9). 
když sama uvádí, že jejich zakladatelkou byla manželka Jindřicha Vladislva (s.97). 

Závěr: 

Diplomovou práci Barbory Novosadové doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit stupněm 
velmi dobře.  
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