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Celkové hodnocení (slovně) 

 

     Autorka si vybrala téma z dějin regionu, ke kterému má úzký osobní vztah a o které projevuje 

dlouhodobý odborný zájem – dějiny panství opatství cisterciáků v severočeském Oseku. Hlavním 

záměrem práce bylo vytvoření přehledu dějin farností ležících v jádru oseckého panství, a to včetně 

zhodnocení jejich kulturně historického dědictví a vzájemné komparace (str. 31–92). Této části textu 

předchází chronologicky řazená kapitola věnovaná vývoji oseckého panství od jeho založení až do 

současnosti, která má převážně kompilační charakter (str. 16–31). Oproti tomu část věnovaná 

jednotlivým patronátním a inkorporovaným farám je výrazně více inovativní, přičemž je nutno ocenit 

snahu pracovat i s needitovanými archivními prameny, jak německými, tak latinskými. Využity přitom 

byly fondy SOA Litoměřice, SOkA Most a SOkA Teplice. Zdůraznění si zaslouží obzvláště průzkum 

a použití díla Series Abbatum Malachiáše Welckera (SOA Litoměřice).   

     Za celkově nejpřínosnější považuji části textu zabývající se farností v Mariánských Radčicích a 

vznikem tamní proslulé poutní tradice, v nichž autorka prokázala schopnost kriticky přistupovat 

k údajům obsaženým v sekundární literatuře. Komparativně velmi zajímavé jsou rovněž údaje o méně 

známém poutním místě v Jeníkově. Z řady dalších autorčiných zjištění je možno připomenout mimo 

jiné v literatuře se objevující záměnu oseckého patronátního kostela v Ostrově nad Ohří za farní kostel 

v Horním Slavkově (přebíráno z autoritativní edice Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae  

V/2). 

    Práce bohužel nese stopy chvatného dokončování (např. vakát na str. 136, nejednotnost 

v odsazování kapitol). Spěchu je zřejmě také nutno přičíst např. nerozepsání některých sborníkových 

příspěvků v závěrečném seznamu literatury. Nehledě na tyto výhrady se však Kateřině Tylové 

podařilo zvolené zadání naplnit.  

 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě.  
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