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Posudek bakalářské práce p. Milana Sýkory, Šlechtická sídla v Milešovské části Českého 

středohoří, Praha 2007, 152 str., 127 obr., 15 tab. 

Autor posuzované práce si stanovil nelehký úkol, jímž bylo hlubší poznání šlechtických 

sídel (hradů a tvrzí) na geograficky vymezeném území velemínské kotliny ležící západně od 

Lovosic. K tomuto tématu ho přivedl jak současný zvýšený zájem o tato sídla, najejichž 

výzkumu se podílí několik oborů, tak i skutečnost, že v uvedeném regionu provedl 

archeologický výzkum tvrze v Bílém Újezdu (v posuzované práci bohatě dokumentovaném), 

jehož výsledky velmi podstatně ovlivnily dosavadní znalosti a názory na vývoj tohoto 

objektu. Dosavadní znalosti šlechtických sídel i jejich dokumentace je v Čechách v naprosté 

většině případů zcela nedostatečná. Zpravidla chybějí stavebněhistorické průzkumy, 

nedostává se kvalitních a bezchybných plánků a historický vývoj lokalit ajejich dějiny se 

často opírají o staré názory, které vyžadují korektury. 

Jádrem bakalářské práce je katalog šlechtických sídel na vymezeném regionu registrující 

celkem 17 lokalit různě v terénu dochovaných. Jejich popis koncipoval autor podle 

jednotného schématu (přehled dosavadního bádání a použitých metod, dějiny lokality 

dovedené až do současnosti, popis objektu a terénních situací, popis případných 

archeologických výzkumů a nálezů, interpretace). Každá lokalita je v katalogu bohatě 

obrazově dokumentována (fotograficky, plánky apod.). Z katalogu je zřejmé, jak malé 

množství poznatků dosud o historii těchto sídel přinesla archeologie. S výjimkou již 

vzpomenutého Bílého Újezdu pochází ve sledovaném regionu nepočetný archeologický 

materiál (zpravidla keramické zlomky) pouze ze šesti lokalit. 

Autorem nepochybně výborně zpracovaný a dokumentovaný katalog šlechtických sídel je 

doprovázen pouze stručným závěrem, který vychází převážně z poznatků opřených o písemné 

prameny a ke kterým v některých případech dospělo již předchozí historické bádání. 

Dosavadní stav poznání těchto objektů zřejmě ani jiné závěry neumožňuje. 

Posuzovaná práce plně vyhovuje požadavkům kladeným na bakalářské práce a proto.i i 

doporučuji k dalšímu řízenÍ. 
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