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Téma bakalářské práce zadané J. Hasilovi bezprostředně souviselo se širším 

záměrem Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK přispět k poznávání 

středověkého Chebska. Důvody pro tento záměr jsou zřejmé, ve vzdálené 

minulosti i dnes představuje Chebsko významné kontaktní území, jehož poznání 

zůstáváme mnoho dlužni. Chebsko se zároveň stalo jednou z oblastí, v nichž 

v 19. a v první polovině 20. stol. docházelo k ostrým střetům při výkladech 

národně pojímaných dějin, neboť ve vítězství ve sporu o "prvorozenství" byl 

spatřován zásadní argument pro řešení novodobých národnostních problémů. 

Připomeňme, že vzhledem k právě zmíněným důvodům se součástí záměru, na 

němž se J. Hasil významně podílel, stala součinnost studentů z univerzit v Praze 

a Bambergu. 

Na tomto místě můžeme přiznat, že zadání bakalářské práce o raně 

středověkém osídlení Chebska provázely určité rozpaky. Dané téma vyžadovalo 

přístup spojující zacházení s archeologickými i písemnými prameny, ale také 

s výklady toponomastickými. Samozřejmostí se stával vstup do složité 

problematiky německého archeologického, historického a vlastivědného bádání. 

Celým tématem prostupovala problematika etnické interpretace, zakotvená 

v dějinách 19. a prvé poloviny 20. stol. a dodnes obtížně překonávaná. Záhy se 

ovšem ukázalo, že právě v J. Hasilovi našlo složitě rozčleněné téma neobyčejně 

příhodného řešitele. V krátké době dokázal proniknout do určujících částí 

příslušné problematiky, náležitě zacházel s archeologickými nálezy, pronikl do 

chebského archivu, navázal důležitý kontakt s předním bavorským specialistou 

H. Losertem, vstoupil do složité diskuse o toponomastické interpretaci atd. Jeho 



bakalářská práce proto svou šíří a důkladností vzbuzuje jistě zasloužený respekt. 

Máme-li jmenovat nějaký závažný nedostatek, není na straně J. Hasila. Ani po 

všech pro nás dostupných pokusech se nedostal k důležitým nálezovým fondům 

v chebském muzeu. Prostě mu nebyly zpřístupněny. 

Bakalářská práce J. Hasila s jistotou zachází s každou částí složité 

problematiky raně středověkého osídlení Chebska, reaguje v nich na současný 

stav příslušných diskusí a samozřejmě využívá i podstatnou odbornou literaturu. 

Dochází k celkové interpretaci, která je snad až překvapivě nová, přitom však 

velmi pravděpodobná. Svou bakalářskou prací si J. Hasil vytvořil hodnotné 

východisko pro další studium, a můžeme proto doufat, že naznačeným směrem 

bude pokračovat. 

Podle přesvědčení vedoucího bakalářské práce Raně středověké osídlení 

Chebska zcela jednoznačně vyhovuje nárokům stanoveným pro daný druh 

prací. Vedoucí práce proto s radostí doporučuje rukopis předložený J. Hasilem 

k příslušné obhajobě. 

V Praze, 16.6.2008 

~ ItJJkL 
Prof. Jan Klápště 
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