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Předložená bakalářská práce se věnuje nejen svému hlavnímu tématu v podobě katalogu 

broumovského opatského archivu, dotýká se historie benediktinského řádu, přibližuje jeho 

zásady, významné objekty i osobnosti. Do kontextu je zařazena i zmínka o gymnáziu, 

knihovně a archivu broumovského opatství. 

Pro zpracování využila autorka jednak primární pramen v podobě Katalogu broumovského 

opatského archivu, který jak sama říká, je současně archiválií i archivní pomůckou, jednak 

inventáře z pera archivářů Národního archivu a dále pak poměrně rozsáhlý seznam literatury 

včetně elektronických zdrojů. Otázkou zůstává případná možnost využití archiválií 

obsažených ve fondu velkostatek Broumov 1547 – 1948, který je zpracován a uložen ve 

Státním oblastním archivu v Zámrsku. 

Byť autorka v úvodu naznačuje, že velká část práce bude pojednávat o katalogu 

broumovského opatského archivu z roku 1847 a práce sama je i takto pojmenována, 

nakonec vlastní rozbor zvládla v nepoměrně menším rozsahu. Nicméně se domnívám, že se 

svého úkolu zhostila odpovědně a zprostředkovala detailní analýzu této unikátní archiválie. O 

to smutnější je z hlediska archivního výsledek srovnání s inventářem Řádového archivu 

benediktinů vyhotovený v roce 1958, který vypovídá mj. o nejasném osudu mnohých 

z původních písemností. Zde autorka projevila nejen svou schopnost interpretace archivního 

pramene, ale i širší znalosti oboru, za což si zaslouží uznání. 

Nepřehlédnutelná je rovněž samostatná kapitola věnovaná významné osobnosti 19. století, a 

sice Johannu Nepomuku Rotterovi, opatovi spojeném jak s broumovským, tak břevnovským 

opatstvím a pozdějším rektorem pražské univerzity. Rovněž zde byly využity archivní 

prameny, konkrétně uložené ve Státním okresním archivu v Náchodě. 

Zbývající části práce jsou již vystavěny výhradně na literatuře a spolu s výše uvedenými 

kapitolami vytváří ucelené dílo pojednávající stručně, ale přehledně o tématu benediktinů 

nejen na Broumovsku. Práce je napsána srozumitelně, čtivě, bez chyb a překlepů, stylisticky 

vyrovnaná. Po technické stránce je rovněž na slušné úrovni, bez zásadních připomínek, 

možná snad nápadně dlouhé některé z citovaných částí (např. na str. 43, 49). 

Ze závěru a nejen z něj lze vytušit autorčin zájem o zpracovávané téma i osudy řádu a osob 

s ním spojených. Studentka prokázala schopnost práce s archivními prameny, a to i 

cizojazyčnými a orientaci v literatuře, ze které převážně čerpala. 



S ohledem na výše uvedené práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji jako velmi dobrou. 

 

V Pardubicích dne 5. května 2017  Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D. 

 


