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Kateřina Tylová si vybrala jako téma své diplomové práce panství oseckého kláštera a jeho vývoj  od 

vzniku opatství po současnost. V rámci své práce se soustředila především na tzv. inkorporované 



Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, Katedra dějin a didaktiky dějepisu 

Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1 
 
farnosti, které ke klášteru náležely. Z hlediska časového probírá téma od počátků kláštera až po 

současnost s akcentem na 17.- 20. století.  Je zřejmé, že při tak širokém časovém záběru nebylo možné 

studovat téma do větších podrobností a že autorka nutně musela mnohé okruhy otázek spojených 

s vývojem oseckého panství jen načrtnout nebo se jim věnovat pouze v obecné rovině. I tak jsem však 

od její diplomové práce čekala hlubší znalosti a lepší přehled.  

        Panství oseckého kláštera probírá autorka velmi povšechně, čerpajíc přitom převážně z literatury, 

která se vývoji oseckého majetku již v minulosti podrobně věnovala. Jejím vlastním badatelským 

příspěvkem jsou tak zejména kapitoly věnované devíti inkorporovaným farnostem. V nich se zabývá 

vývojem jednotlivých farností, stavebními osudy příslušných kostelů a každý medailon uzavírá 

zprávou o jejich dnešním stavu. V této souvislosti značně zaráží skutečnost, že autorka zabývající se 

inkorporovanými kostely nerozumí dobře pojmům patronátní právo a inkorporace. Jinak by se 

nemohla domnívat, že se patronátní právo vztahuje k vesnicím ( s. 31), stejně tak by nemohla napsat, 

že  biskup Daniel inkorporoval  Oseku kostel v Saydě (Zavidově), neboť listina říká, že klášteru dal  

ius patronatus Zawidovensis  parochie (listina uváděná na straně 37 je totožná s tou, o niž je řeč na 

straně 35). Jen na okraj dodávám, že inkorporovaných kostelů bylo v českém středověkém prostředí 

jen menší množství a inkorporace se objevuje poměrně pozdě. Osecký klášter neměl v roce 1352 osm 

inkorporovaných kostelů (s. 37), z uvedených mu byl přivtělen jen kostel ve Starém Oseku. 

Dalším problémem jsou prameny a literatura a jejich citování. Řada článků citovaných 

v poznámkách pod čarou není v seznamu literatury, odhaduji, že tak 30%.  Diplomantka si místy plete 

texty, ze kterých cituje: Zachované litiny oseckého kláštera nesepsala J. Michlová v článku Knihovna 

cisterciáků v Oseku, ale Jaroslav Macek, v článku Archiv oseckého kláštera. Oba texty pocházejí ze 

stejného sborníku 800 let kláštera Osek. Nejhoršího přehmatu se však studentka dopouští tam, kde 

hovoří o Žďárské kronice. Na jedné straně cituje z jejího vydání ve FRB- Větší letopis žďárský, na 

druhé  z mladší edice Cronica domus Sarensis. Tu však pokládá za dílo zpracované kolektivem autorů 

a cituje ho Řezbář, Jindřich, Zemek Metoděj ed. a Pohanka Josef, ed.(s. 13) a dále pak J. Řezbář, M. 

Zemek, Cronica domus Sarensis, s. (s. 19). Z takové citace nijak neplyne, že Jindřich zvaný Řezbář je 

autor kroniky (člen žďárského konventu, který své dílo sepsal v roce 1300), pánové Zemek a Pohanka 

editoři a autoři poznámkového aparátu. 

  

Přes různé výhrady práci doporučuji k obhajobě.  
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