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Předkládaná diplomová práce tvoří součást širšího výzkumného úkolu, jehož cílem je hlubší poznání 

raně středověké sídelní sítě a topografických změn na prahu vrcholného středověku. Viktorie Janovská 

se soustředila na jednu z více lokalit ve vybraném případovém mikroregionu, a to na zaniklou Havraň, 

která v raném středověku plnila některé centrální funkce a ve vrcholném středověku se v jejím areálu 

nalézala tvrz typu motte, hospodářský dvůr a snad i několik poddanských usedlostí. Diplomantka proto 

zároveň přispívá k poznání povahy a rozložení centrality v raně středověkých Čechách.  

První část diplomové práce se skládá z nezbytného úvodu, elementárního přehledu o nedestruktivních 

metodách v archeologii, rešerši o českých raně středověkých centrech nižšího řádu a o tvrzích typu 

motte. Stranou nezůstala ani úvaha o ekonomickém potenciálu zázemí středověké Havraně (s. 1–25). 

V následné části se Viktorie Janovská věnuje samotné Havrani (s. 26–48). Bilancuje přírodní podmínky 

lokality, vyhodnocuje nečetné zmínky o Havrani a jejím blízkém okolí v písemných pramenech, 

analyzuje historické mapy a plány (včetně plánů z 18. a 1. poloviny 19. století uložených v archivu 

velkostatku Poděbrady) a kriticky hodnotí výsledky staršího amatérského archeologického výzkumu. 

Stručně se věnuje i archeologickým poznatkům o zaniklých lokalitách v zázemí Havraně. Údaje o dosud 

žijících sousedních lokalitách pojednány nebyly, i když některé by také mohly rozšířit naši znalost o roli 

Havraně v raném středověku (např. Netřebice). V samostatné kapitole diplomantka analyzuje výsledky 

geofyzikálního (magnetometrického) měření, které v areálu zaniklé Havraně proběhlo v roce 2014, a 

rozsáhlých syntetických povrchových sběrů (cca 3 ha, rok 2014).  

V závěrečné části Viktorie Janovská diskutuje, vyhodnocuje a vzájemně srovnává svědectví písemných 

a kartografických pramenů, starších archeologických nálezů, geofyzikální prospekce a povrchových 

sběrů (s. 49–53). Výsledkem je poměrně jasná představa o vývoji osídlení v areálu historické Havraně 

(10.–15. století) a jeho topografických změnách. Na základě analýzy písemných zmínek autorka 

upozorňuje na širší kontext raně středověké Havraně a objasňuje, proč centrální funkce plnila jen 

krátkodobě ve 12. a v 1. polovině 13. století. V této souvislosti upozorňuje na možnou 

komplementaritu k Sadské na protějším labském břehu. Existence Sadské oslabila centrální roli 

tradičních lokalit na labských březích a vedla k založení správního centra až ve větší vzdálenosti. Teprve 

ve 13. století došlo ke změně, kdy centrální role Sadské a Havraně převzal královský hrad Poděbrady a 

město Nymburk. 



Diplomová práce je psána kultivovaným a vyzrálým jazykem, po formální stránce je v pořádku, 

obrazová příloha je věcná a plně koreluje s argumentací v textu. Diplomantka prokázala znalost 

relevantní literatury, kritického nakládání s informacemi, schopnost formulovat podstatné otázky a 

navrhovat způsoby jejich řešení. Zvládla také náročnou analýzu keramického materiálu z povrchových 

sběrů a jeho analýzu v prostředí GIS. Z toho důvodu diplomovou práci doporučuji k obhajobě 

s návrhem klasifikace výborně. 
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