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89 stran textu, 81 stran obrazových příloh

středověkých

Archeologie

tvrzí u nás už dlouhá léta

patří

okruhům,

k tématickým

jejichž

takřka úplně

závisí na starších terénních výzkumech.

Přestože

v

Hořic proběhl poměrně

kvalifikovaný výzkum už v roce 1921,

zůstával

kupodivu stranou

poznávání

výběru běžně

úzkého

Třebověticích

známých a opakovaně posuzovaných tvrzí.

Shodou okolností se akce v Třebověticích ujal prof. Emil Dufek, který
předpoklady

pro

výběr nálezů,

pořízení

kvalitní terénní dokumentace. V muzeu v
přes

který však i

životě středověkých

každodenním

třebovětického

dlouhý
a

aspoň dílčí výpověď

náležitě

podle jednotlivých materiálových skupin a
příslušného

informačního

každodenním

životě středověké

práce je katalog

artefaktů

potenciálu.

a

tvrzí. O existenci a

a

východočeskými

výzkumu

archeology,

tvrze, která se

Analýza materiálu byla provedena
dospěla

bez výjimky

časně novověké

ekofaktů

mezi

hodnotě

podobě třebovětické

řešeních.

poznatků

Souhrn

byl uložen jen

ji zhodnotil. Kritický rozbor terénní

o stavební

neobejde bez diskuse o variantních

Hořicích

měl dostatečné

odstup mohl obohatit naše znalosti o

časně novověkých

až P. Drnovský se této nabídky ujal a

přirozeně

časový

zůstávalo určité povědomí

výzkumu sice

dokumentace složil

u

obsahuje cenná kapitola o

tvrze. Velmi

uložených v muzeu v

k náležitému využití

důležitou součástí předložené

Hořicích

a v Národním muzeu

v Praze.
P. Drnovskému se v bakalářské práci
výzkum, jenž
věcně,

přinesl

se snahou o

dochází k záchraně
Dufka a jeho

významný soubor

důkladné

artefaktů

a

zhodnotit

ekofaktů.

nečekaně

Všechny

části

kvalitní terénní
práce jsou psány

využití poznávacích možností. V odstupu devadesáti let proto

informační

spolupracovníků.

podařilo

hodnoty cenné památky, jakož i k

ocenění

práce prof. E.

Předložený

práce a z podstatné

rukopis Pavla Drnovského
části

přesahuje

nároky

běžně

kladené na

by měl být publikován. Je proto radostným úkolem

P. Drnovského, Tvrz v Třebověticích, k příslušné

bakalářské

doporučit

obhajobě.
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prof. Jan

Klápště

rukopis

