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Sídelně historická regionálně zaměřená témata, zadávaná pro studentské práce, mají značný 

význam, vyžadují totiž vstup do široce rozrůzněné medievistické problematiky a kultivují vztah 

k historii příslušných regionů. Úskalí takových zadání spočívá právě v šíři a rozrůznění 

regionálně zaměřených témat, rozhodně nelze očekávat, že by potenciál zadání mohl být 

v tomto druhu prací vyčerpán.  

 Bakalářská práce Davida Trojana se zabývá středověkým Českobrodskem, regionem se 

složitou problematikou, neoddělitelnou nadto od nadregionálních vazeb.  Práce se opírá o 

výpověď písemných pramenů, všímá si i výpovědi stavebně historických památek a zmiňuje 

některé archeologické poznatky. Základní schéma práce zachází se čtyřmi časově vymezenými 

kapitolami, text je psán promyšleně, čtivě a se zjevným zaujetím Českobrodskem. Hned 

úvodem můžeme bez váhání zodpovědět hlavní otázku oponentského posudku – bakalářská 

práce předkládaná Davidem Trojanem s jistotou vyhovuje nárokům kladeným na danou 

kategorii studentských prací. 

 ٭

 K výše uvedenému konstatování lze připojit několik poznámek: 

1. Českobrodsko patří k regionům, které jednoznačně příslušely do „staré sídelní 

oblasti“. V tomto ohledu není směrodatná toponomastická rekonstrukce V. Šmilauera, ale 

výpověď archeologie. Archeologické poznatky jsou dostupné v několika zdrojích, výchozí 

oporu nabízejí například práce M. Kuny a N. Profantové (pro 6. – 7. století) a J. Bubeníka (pro 

7. až 9. století). Se zřetelem k těmto zdrojům nelze první z časově vymezených kapitol nazvat 

„Nejstarší fáze osídlení: 10. – 12. století“. 

2. Některá místa na Českobrodsku se stala součástí výkladu dějin Slavníkovců, které 

dnes zjevně mají dvojí život, jinak je chápe historické bádání, jinak s nimi zachází regionální 

historické povědomí. Jako antikvovanou lze rozhodně oddělit problematiku tzv. vojtěšských 



kostelů. Na počátku stála studie V. Mencla z roku 1959, konec přineslo několik analytických 

textů M. Radové-Štikové, jejíž argumentace je jasná a přesvědčivá. Výklad dějin Slavníkovců je 

zajisté mnohem složitější, každopádně do něj nelze vstoupit bez klíčové studie J. Slámy, 

Slavníkovci – významná či okrajová záležitost dějin 10. století?, Archeologické rozhledy 47, 

1995, 182–224. 

3. Bakalářská práce Davida Trojana se soustřeďuje na velké téma Českobrodska, jímž 

jsou středověké sídelní proměny regionu s výraznou tradicí raně středověkého osídlení, 

umístěného v živém kontaktu s pražskou aglomerací. Českobrodsko se přitom na třech 

stranách nacházelo v kontaktu se zemědělsky málo příhodným územím. Sídelní aktivity, které 

se obracely těmito směry, se v podstatě snažily překročit meze středověkého hospodářského 

systému, a byly proto z výrazné části neúspěšné. David Trojan ve všech relevantních ohledech 

podává kvalifikovaný výklad, na jehož pozadí si ovšem uvědomujeme, jak cenné by mohly být 

problémově zaměřené sondy. K takové sondě se rozběhl v případě Štolmíře, důležitá část ale 

zůstala poloskrytá v poznámce 112.  Další sonda by se mohla týkat drobné šlechty, nejspíše 

Hájků z Chrástu, o nichž se dozvídáme řadu důležitých informací, zasazených ale do souhrnně 

pojatého výkladu. Mezi pozoruhodná témata zcela jistě patří nesnadné vytváření majetkové 

domény cisterciáků v Klášterní Skalici. Seznam pramenů a literatury, s nimiž David Trojan 

zachází, je sice rozsáhlý, k položkám, které podle názoru oponenta neměly uniknou 

pozornosti, patří studie o zaniklých vesnicích na Černokostelecku (Památky archeologické 72, 

1981, 416–458), v níž jsou publikovány relikty rozsáhlého dvora v Dolánkách, spojované právě 

se skalickými cisterciáky. Připomeňme, že problematikou Kerska se v širších souvislostech 

zabývá monografie T. Klíra (Osídlení zemědělsky marginálních půd v mladším středověku a 

raném středověku. Praha 2008), další podstatná literatura se věnuje osídlení dnešního 

Klánovického lesa.  

 ٭

Předchozí poznámky jen doplňují to, co bylo konstatováno hned úvodem – bakalářská 

práce Davida Trojana s jistotou vyhovuje nárokům kladeným na danou kategorii studentských 

prací. Oponent proto jednoznačně doporučuje obhajobu předkládané práce. 
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