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Detailní sídelně-historické regionální studie vytváří klíčový předpoklad pro pochopení 
socioekonomických proměn české krajiny v „dlouhém“ středověku. Testují udržitelnost 
souhrnných zobecnění, tedy vztah mezi nadregionálními trendy a regionálními specifiky. Práce 
Viktorie Janovské se zaměřila na lokalitu Havransko (okr. Nymburk) v povodí řeky Mrliny a 
to zjevně v návaznosti na předchozí aktivity vedoucího práce v tomto regionu.  
 Lokalita je na počátku 13. století v jediném písemném prameni označena jako centrum 
„provincie“ (provincia Gawranski), což otevírá v zásadě dva směry bádání: jednak otázku 
podoby a fungování správních center druhého řádu v českém knížectví na sklonku raného 
středověku a jejich regionální souvislosti.  
 Po stručném metodickém přehledu nedestruktivních metod, které se staly hlavním 
nástrojem poznávání Havraně, tedy následuje rešerše dosavadních znalostí o příslušných typech 
centrálních lokalit v Čechách. Oddílu však podle mého názoru chybí jasně položené otázky a 
metodologická východiska, které by mohly přispět ke komparaci zmiňovaných center 
s Havraní. Prezentovaná přehlídka je nesystémová, a uvážíme-li, že rekonstrukce Havraně je 
především archeologickým tématem, citelně postrádám reflexi novější archeologické literatury 
k příslušným lokalitám. Autorka si u řady z nich vystačila se staršími historickými studiemi J. 
Žemličky (zejm. 1978 a 1997). Nejsem si rovněž jist, do jaké míry je možné Havraň situovanou 
v nejúrodnější části Čech, řadit do stejné kategorie „center druhého řádu“ jako byl Chýnov, 
Doudleby či Vraclav, položených v řídce osídlených periferních oblastech. Ani u nich však 
autorka systematicky nevyužila potenciál novějších archeologických aktivit. Podobné rozpaky 
budí i kapitola 4 „Ekonomický potenciál lokality“. Autorka sice prokazuje slušný přehled o 
západoevropském bádání nad venkovskými sídlišti, klíčové otázce vzájemného vztahu centra a 
jeho zázemí je ale věnování jen několik vět v úvodu a v důsledku vyzní naprázdno. Kapitola 
tak působí nesourodě a není opět příliš jasné, jak prezentované poznatky vztáhnout k hlavnímu 
tématu práce. Podobné výhrady lze vznést i k zařazení obecné kapitoly o tvrzích typu motte.      
 Po přehledu písemných pramenů k Havrani a dvěma blízkým sídlištím přistoupila 
autorka k prezentaci vyhodnocení vlastních povrchových sběrů a provedené geofyzikální 
prospekce, které jsou konfrontovány se staršími popisy a plány lokality (zejm. Hellich, 
Kalousek). Tyto kapitoly jsou pak nejvýraznějším autorským vkladem k tématu, v němž se V. 
Janovská pokusila maximálně zhodnotit veškeré pramenné svědectví. Klasifikaci nalezené 
keramiky i celkovou interpretaci povrchových sběrů a geofyzikálních měření pokládám za 
přesvědčivou. Doprovází ji navíc kvalitní a instruktivní obrazová příloha. To, že výpovědní 
možnosti dosavadní evidence k rekonstrukci podoby předpokládaného havraňského centra 
příliš nepřispěly, není chybou autorky. Tyto obtíže ale zřejmě bylo možné předpokládat již na 
počátku a zmírnit je např. rozšířením zájmové oblasti. Práce je nicméně psána kultivovaným 
jazykem a neobsahuje věcné ani formální chyby. 
 Práce Viktorie Janovské naplňuje požadavky kladené na magisterské práce a navrhuji ji 
klasifikovat jako „velmi dobrou“. 
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