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Diplomantka si jako téma své práce zvolila srovnání hospodářské situace mezi dvěma 

cisterciáckými kláštery ve středověku. První, Obazine, se nachází na území dnešní Francie, druhý, 

klášter Plasy, pak v českých zemích. Oba spojuje pevná struktura cisterciáckého řádu, ačkoliv patří 

každý k jiné řádové větvi. Autorka nejdříve v rozumné míře vyložila dějiny a hlavní myšlenky 

cisterciáckého řádu, a poté nastínila historický vývoj obou klášterů. Již na těchto úvodních 

kapitolách je patrné, že tomuto tématu dobře porozuměla a dokáže jej zpracovat. Druhou část práce 

zaujímá popis hospodářské situace obou klášterů, který zahrnuje sledované období až do sklonku 

13. století. Budování grangií, na co se jednotlivé kláštery zaměřovaly či jakou roli hrály v majetku 

donace. Stěžejní kapitolou je srovnání situace v těchto dvou řeholních domech. 

Na první pohled udiví výběr kláštera Obazine. Je to klášter, který byl k cisterciáckému řádu 

přivtělen až po svém založení a jeho hospodářství se tedy prvních několik let nevyvíjelo podle 

cisterciáckých předpisů, ačkoliv i v tomto vývoji jsou patrny rysy později přijatých řádových 

zvyklostí. V prospěch kláštera Obazine hovoří však především jeho pramenná základna. Dochovaný 

kopiář umožnil najít dostatek informací, které bylo možné porovnávat s českou fundací.  

Cíl práce, kterým byl popis vývoje majetku, hospodářské situace klášterů ve vymezeném 

období a porovnání jejich vývoje, byl dosažen v plné míře. Podobně byly zodpovězeny i otázky, jež 

si ohledně tohoto tématu autorka v úvodu kladla. Porovnání obou klášterů ukázalo, jak byl i po 

jednotě toužící cisterciácký řád ovlivněn místními poměry, geografickou situací i historickým 

vývojem dané země. Ukázalo dále, jaké všechny otázky je možné se o hospodářství dozvědět, 

pokud se důsledně pracuje s dochovanými prameny, především se jedná o informace ohledně 

zaměření dvorů. Práci s prameny, ať již to byl kopiář z Obazine nebo edice listin dochovaných z 

Plas, zvládla autorka velmi dobře. Předkládaná diplomová práce tak přináší nové závěry, které 

dosavadní literatura zatím neposkytla. Samotné srovnání provedla G. Müllerová velmi dobře. Na 

první pohled nestejné míry se pokusila převést na společného jmenovatele, aby výsledné porovnání 

dávalo smysl. Při tom si byla vědoma mezí, které již srovnání některých fenoménů neumožňovaly. 

Celková struktura práce byla zvolena vhodně, popis je systematický a poskytuje čtenáři jasné 

vodítko. Autorka jasně formuluje zjištěné výsledky. Jediné, co lze v tomto směru vytknout, je 

nedostatečně vysvětlená terminologie. Od počátku popisu obazinského hospodářství používá 

termíny mansus a bordariae. Je zmíněno, že se jedná o již obhospodařené území, ale o jaké 

přibližné rozloze nebo co k nim dále náleželo, to je podrobně pojednáno až v poslední části práce. 

Vzhledem k tomu, kolikrát se s danými termíny operuje, by si zasloužily vysvětlení minimálně v 



úvodní části o hospodářském vývoji. Méně šťastná je také grafická úprava, konkrétně zarovnávání 

odstavců, která není jednotná a působí rušivým dojmem. Podobně jako překlepy a gramatické 

chyby, včetně občasného používání ženského rodu pro desátek. To je sice podle pravidel pravopisu 

možné, ale slovo má potom jiný význam. 

Co však autorka zvolila vhodně, jsou přiložené přílohy, které doplňují informace poskytované 

v textu. Jedná se především o mapy jednotlivých oblastí a konkrétních grangií a přehledné tabulky. 

Ohledně použité literatury je na první pohled patrné, že práce vychází z větší části ze 

zahraniční literatury. Zvláště bohatě citovaná francouzská literatura umožnila autorce používat 

nejnovější závěry tamního bádání. A to nejen o klášteře Obazine, ale i celkově o cisterciáckém řádu.  

Ani výše zmíněné výtky nemění nic na tom, že práce Gabriely Müllerové je nejen velmi 

kvalitním, ale rovněž i užitečným počinem, který doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit 

stupněm výborně. 
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