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Posudek vedoucího bakalářské práce: 

Milan Sýkora 
Šlechtická sídla v Milešovské části Českého středohoří 

Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou 
FF UK v Praze 
Praha 2007 

152 str. textu, 127 obr. a 15 tab. 

Z bohaté medievistické nabídky, kterou oplývají severozápadní Čechy, si Milan Sýkora pro 

bakalářskou práci zvolil problematiku hradů a tvrzí ve velemínské kotlině, tj. v nevelkém 

území západně od Lovosic. Jádro jeho práce tvoří důkladně zpracovaný katalog 17 lokalit, 

shromažďující veškeré dostupné informace a vyjadřující se zejména o proměnách stavební 

podoby jednotlivých památek. Zachází přitom s písemnými prameny (zde zpravidla odkazuje 

na příslušné pramenné edice, a vyhýbá se tak přílišné závislosti na dřívější literatuře), 

shromažďuje ikonografické doklady a využívá vlastní stavebně historické průzkumy. Právě 

průzkumům a jejich metodice věnoval značnou pozornost a mj. i díky kontaktům 

s příslušnými specialisty si osvojil mnohé ze stavebně historických přístupů. Tato poznávací 

cesta se zároveň prostupuje se středověkou archeologií, která se rovněž zabývá terénní situaci 

poznávaných památek. Katalog, který časovým vymezením sahá až do současnosti, doprovází 

velmi hodnotná dokumentace, která by plně vyhověla publikačním nárokům. 

Archeologické odkryvy proběhly pod vedením M. Sýkory na jedné z lokalit, na tvrzi 

v Bílém Újezdě (2004-2005). Bakalářská práce přináší dokumentaci tohoto výzkumu, 

obsahuje katalog nálezů a na daném základě značně mění představy o podobě újezdské tvrze. 

Archeologické artefaktuální svědectví z ostatních lokalit ale zůstává velmi skromné a omezuje 

se nanejvýš na drobné sběry, které naše znalosti nemohou nijak obohatit. 

Z předchozího posudku vyplývá, že M. Sýkora se s úspěchem pokusilo důkladnou 

katalogovou práci (obecně srovnatelnou například s "Hrady okresu Česká Lípa"). Díla tohoto 

druhu do zaměření současné archeologie středověku rozhodně patří, úskalím zvoleného 

regionu však zllstaly skromné možnosti vlastních archeologických přístupů (při dalším 

pokračování studia M. Sýkory bude tato nesrovnalost určitě překonána). 

"Zařazení do širších sídel ně historických souvislostí'" ohlašované při vymezení 

tématu, se vedle rozměrného katalogu dočkalo jen okrajové pozornosti. Při četbě katalogu 



tuto skutečnost snadno pochopíme, ohlašovaná a ve větší šíři pojatá kapitola o sídelně 

historických souvislostech však v předložené práci citelně chybí, vždyť například od vydání 

knihy J. Žemličky o dolním Poohří a Českém středohoří uplynulo už přes čtvrt století. (Sotva 

můžeme přeskočit zlomyslnou náhodu, kterou v pasportu o Sulejovicích (s. 132) vypadlo 

kvalifikované vyjádření o tamním raně středověkém pohřebišti, jehož výzkum i publikace 

souvisí ke všemu s Ústavem pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK.) 

Předchozími poznámkami posuzovatel zároveň konstatuje, že M. Sýkora svou 

bakalářskou prací vytvořil informačně bohatý základ, který by bylo třeba dále rozvinout a 

zhodnotit. 

* 
Podle přesvědčení vedoucího bakalářské práce rukopis M. ,~ýkory plně odpovídá 

požadavkům kladeným na bakalářské práce, a může být proto hez výhrad doporu(;en 

k příslu.\:né obhajobě. 
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