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Posudek vedoucí práce 

Diplomantka si zvolila za téma své práce srovnání středověké ekonomiky dvou 

cisterciáckých klášterů, francouzského Obazine a českých Plas. Téma bylo vybráno na jedné 

straně ze zájmu diplomantky o středověké dějiny, na straně druhé z jejího přání  zpracovat  

během svého ročního studijného pobytu ve Francii francouzskou látku a  tu posléze srovnat  

s adekvátním českým materiálem.   Srovnání ekonomiky dvou cisterciáckých klášterů se 

ukázalo jako volbou možnou, podloženou dostatečnými prameny na obou stranách, jak 

v prostředí francouzském, tak i českém. 

 Od samého počátku bylo jasné, že  pramenná základna nebude na obou stranách 

rovnocenná, neboť prameny francouzské jsou výrazně bohatší než písemnosti dotýkající se   

plaského kláštera. Vyšší civilizační úroveň  středověké Francie a zcela jiná tradice tvorby a 

uchování písemných  záznamů vedly k tomu, že počty písemností  francouzských klášterů, 

pokud se jejjich archivy se zachovaly, bývají mnohonásobně vyšší než v případě řádových 

domů  českých .  

I přes toto konstatování lze říci, že téma bylo zvoleno vhodně, diplomantka měla pro 

svou práci relativní dostatek pramenů, zároveň však i z francouzské strany v takové míře, 

která byla zvládnutelná, neboť klášterní kopiář, jenž obsahuje většinu dokumentů z počátků 

kláštera, je publikován a do jisté míry i v literatuře zpracován a zhodnocen. 

Podíváme-li se na volbu tématu z hlediska odborné potřebnosti, můžeme 

konstatovat, že i po této stránce bylo dobře vybráno, tak aby obohatilo poznatky  o recepci 

hospodářských  principů zavedených zakladateli cisterckého řádu a ukázalo rozdíly v jejich 

přijímáni ve Francii samé a ve vzdálené střední Evropě.  

Gabriela Müllerová zvolila pro svou práci metodu komparace dvou  svým významem 

srovnatelných klášterů, akvitánského  ústavu Obazine a západočeského opatství Plasy.  

Zaměřila se na jejich ekonomiku, a to od založení obou klášterů ve 12. věku, přes počáteční 

rozvoj a další vývoj obou opatství až do konce 13. století. Nutnou součástí ekonomicky 

zaměřené práce je též sledování vývoje majetkové držby obou opatství, z níž  klášterní 

hospodářství vycházelo a na niž mělo dopad. 



Diplomantka při své práci  vycházela  především ze studia písemných pramenů, a to 

ať již šlo o klášter francouzský nebo český. Využít mohla i literaturu k tématu, neboť 

ekonomika a pozemková držba obou institucí byly již zpracovány. Studia pramenů i literatury 

se autorka zhostila se ctí. Ocenit lze i její  snahu nezůstat v mikrokosmu cisterciáckých 

panství, ale zasadit jejich vývoj do širšího historického kontextu, a to jak pohledu politického 

vývoje  Francie a Českého království, tak z pohledu církevních dějin. 

Diplomová práce Gabriely Müllerové poskytuje podrobný popis vzniku a vývoje obou 

klášterů a jejich hospodářství, její hlavní hodnota však spočívá, v souladu se zadáním práce, 

v jejich srovnání.  I když srovnání není vždy dobře možné, neboť prameny nejsou v případě 

obou institucí zcela kompatibilní, lze tuto závěrečnou pasáž vyzdvihnout a ocenit autorčinu 

snahu dobrat se  srovnání všude tam, kde prameny tento dvojí pohled dovolují. Diplomantka 

porovnává různé aspekty hospodářských aktivit francouzského a českého kláštera-

kolonizační možnosti obou církevních ústavů a jejich využití, formy nabývání pozemkového 

majetku, zabývá se nákupy ze strany cisterciáků a strategií, již při jejich výběru volili,  zajímá ji 

též otázka zcelování půdy a postupného získávání práv k půdě. Nejvíce prostoru však věnuje 

grangiím: jejich  vzniku a způsobům zakládání, vzdálenosti od kláštera,  jejich kvantitě, 

zaměření, konvršské práci,  významu grangií pro ekonomiku obou klášterů, atd.  V kladení 

otázek většinou nepřekračuje běžný okruh historického zájmu, ze studia francouzské 

literatury však přináší některá témata v Čechách jen málo frekventovaná (např. 

transhumance).  

Formální stránku práce lze označit jako uspokojivou. Diplomantka se nevyhnula 

překlepům a výchylkám z českých vazeb, tyto přestupky však jsou spíše ojedinělé. Co zaráží, 

je název práce začínající slovy Komparace na téma…. Zde se patrně  původně pracovní 

pojmenování přístupu k tématu transformovalo omylem v název sám. 

Práci Gabriely Müllerové hodnotím jako kvalitní, oceňuji dobrou práci s prameny a 

využití rozsáhlého souboru literatury, stejně jako formulaci závěrů, k nimž autorka dospěla. 

Diplomovou práci  Komparace na téma: Hospodařství klašterů Obazine a Plasy ve středověku 

(12.-13. Stoleti) doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit stupněm výborně. 
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