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Hradiště Libice nad Cidlinou spojené s rodem Slavníkovců náleží především díky 

dlouhodobému systematickému výzkumu k nejlépe poznaným centrálním lokalitám raně 

středověkých Čech. Navzdory intenzívní pozornosti však dosud část získaného pramenného 

fondu postrádá adekvátní zhodnocení. Jedním z výrazných dluhů byla rozsáhlá sonda C 

zkoumaná r. 1950 R. Turkem, jejímž úkolem bylo poznání sídelních poměrů tzv. akropole 

severně od odkrytých základů kostela. Vyhodnocení terénní situace a příslušného nálezového 

fondu se stalo hlavním předmětem bakalářské práce P. Tomanové. 

Autorka rozdělila práci do čtyř hlavních oddílů: první nabízí chronologicky 

koncipovaný přehled názorů na vývoj a formy sídelních aktivit na ploše libického hradiště, 

druhá část představuje samotnou analýzu sídelních situací v sondě C a nálezového fondu z ní 

získaného zakončenou pokusem o zasazení výsledku zpracování do celkového obrazu osídlení 

akropole. Třetí část usiluje prostřednictvím stručného katalogového přehledu o začlenění 

libické akropole do širšího kontextu raně středověkých lokalit podobného rangu na území 

bývalého Československa. Závěrečná část zpřístupňuje jednotlivé objekty formou přehledné 

tabulky. 

Je třeba zdůraznit, že autorka byla při zpracování sondy C konfrontována 

s překážkami, které v důsledku výrazně snížily výpovědní potenciál hodnocených situací: 

disponibilní dokumentace, která byla ve své době prováděna standardním způsobem bohužel 

neumožňuje plné provázání terénní situace s nalezenými předměty, což výrazně relativizuje 

smysluplnost použití statistických metod. Autorka si byla této skutečnosti vědoma a 

soustředila se proto především na materiál z lépe vymezitelných kontextů, který přesto čítal 

téměř 10 tisíc vyhodnocených keramických střepů. Autorka odůvodněně odmítá Turkovu 

chronologii keramiky opřenou o spojení s historickými událostmi a keramický materiál člení 

pouze na dvě výrazné kategorie (středohradištní a mladohradištní). Podstatná je kvantifikace 

keramiky cizího původu, která poskytuje rámcovou představu o zásobování lokality a jejím 

zasazení do nadregionálních směnných mechanismů. V rámci sondy C zaznamenává tendenci 

přesunu sídelních aktivit z jádra akropole ve "středohradištím" období na její okraj v období 

"mladohradištním". Za důležitou je třeba považovat řádně zdůvodněnou relativizaci Turkova 



názoru o jednorázovém zániku většiny objektů v souvislosti s navážkou, do které byl založen 

kostel. Mimo chronologické aspekty se P. Tomanová pokouší řešit i otázku charakteru a 

uspořádání zástavby akropole a aktivit, které zde byly provozovány. V prvé oblasti je bohužel 

silně limitována nevelkou šířkou sondy, která neumožnila sledovat půdorysné vztahy. Svá 

zjištění se tedy vhodně snaží zasadit do obrazu získávaného v současné době nedestruktivními 

metodami. 

Poslední textový oddíl nabízí prostřednictví stručného katalogu základní představu o 

uspořádání raně středověkých opevněných areálů s doloženou církevní architekturou na území 

bývalého Československa. Osobně se domnívám, že zúžení prostorového rámce na české 

území by v důsledku pro libické hradiště umožnilo vytvořit adekvátnější srovnávací rovinu. 

Autorka byla při tvorbě své bakalářské práce postavena před nelehký úkol vytěžit 

z archeologického výzkumu s relativně nízkým výpovědním potenciálem maximum poznatků. 

S tímto úkolem si poradila vyzrálým a originálním způsobem, svá zjištění se navíc pokusila 

zasadit do obecných souvislostí. Proto se domnívám, že práce plně vyhovuje nárokům 

kladeným na bakalářskou práci. 
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