
Oponentský posudek bakalářské práce 

Ctirad Ženka, Archeologická topografie Dejvic (Praha 6) ve středověku a raném 

novověku 

Bakalářská práce C. Ženky se zaměřila na téma vývoje středověkého osídlení části současné 

pražské aglomerace situované severozápadně od Pražského hradu, která zahrnuje původní 

Dejvice, Horní Šárku. Anotovaným cílem práce bylo především shromáždit veškeré 

archeologické doklady středověkého osídlení. S ohledem na nepočetnost pozitivních dokladů 

autor (zjevně až později) přistoupil i ke stručnému vyhodnocení katastru Bubenče. Celková 

struktura práce bohužel není příliš přehledná, témata, která spolu úzce souvisí, jsou řešena 

v různých částech textu a nejsou vzájemně provázána.  

Práci podle mého soudu chybí obecný vstup (a závěr), který by zkoumaný mikroregion 

zařadil do smysluplných sídelně-historických souvislostí – tzn. v raném středověku vymezil 

jeho vztah k nedalekému rozsáhlému šáreckému hradišti (to v textu není zmíněno vůbec), 

následně pak k zázemí Pražského hradu a na prahu vrcholného středověku pak k rodící se 

pražské aglomeraci, zmínil problematiku formování vesnických jader, atd. Vzhledem k tomu, 

že dobře položená otázka je už poloviční odpovědí, nemohla pak práce k těmto důležitým 

problémům příliš přispět.  

Jednotlivé katastry autor pojednává z perspektivy různých oborů – na základě dostupných 

publikací reflektuje jejich přírodní podmínky (klimatologie, pedologie, hydrologie) a následně 

v oddělených kapitolách pak shrnuje svědectví písemných pramenů, které vychází především 

ze souborné práce Ferdinanda Vacka z roku 1911. U těchto kapitol se nelze zbavit dojmu, že 

jde především o nafukování rozsahu práce. Především detailní líčení majetkových poměrů 

Dejvic a Horní Šárky v 16.-18. století se zadáním práce téměř nesouvisí (u Bubenče na ně pak 

autor bez udání důvodu rezignoval – str. 27). Naopak důležité otázky jako je např. vznik 

sakrálních staveb jsou podány zmateně (např. na str. 21 se dozvíme, že kostel sv. Matěje je 

poprvé zmíněn ve 14. století a o několik řádků dále pak v roce 1413).  

Analytickým jádrem práce je pak výzkum v Hendlově dvoře v těsné blízkosti kostela sv. 

Matěje, jehož výsledky byly autorovi zpřístupněny vedoucími výzkumu. Ani zdejší 

středověký nálezový fond bohužel není příliš početný a omezuje se celkem na 10 objektů 

z různých fází středověku. C. Ženka zde prokazuje elementární schopnost práce s primárními 

archeologickými daty i s movitými nálezy, i taky ale najdeme zmatečné formulace (např. 

záměnu keramiky s kalichovitými okraji za tuhovou keramiku – str. 56). Chybí pak jakýkoliv 

pokus o propojení výsledků výzkumů se stavebním vývojem Hendlova dvora i otázkou 

formování vesnických jader, k němuž se nabízí analogie z jiných pražských příměstských vsí.   

Navzdory výše uvedeným výhradám prokázal C. Ženka elementární schopnost práce 

s literaturou, archeologickou terénní dokumentací i nálezy a práce proto splňuje základní 

požadavky kladené na bakalářskou práci. Navrhuji však klasifikaci „dobře“. 

 

 

V Praze 18. 8. 2019 

PhDr. Ivo Štefan, Ph.D. 



     

        

 

  


