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Anotace:

Diplomová práce „Církevní dějiny Benešova ve světle archeologických výzkumů“ vychází 

z dosud publikovaných prací, které mapují historii města a jeho církevních objektů. V první 

fázi je tedy nejprve věnována pozornost současnému zpracování tématu. Druhá fáze je pak 

zaměřena na přehled  archeologických výzkumů, které se v dané lokalitě v průběhu doby

uskutečnily. Důraz je  kladen na výzkumy objektů sakrální povahy (klášter minoritů, farní 

kostel sv. Mikuláše, špitál s kostelem sv. Alžběty, areál piaristické koleje). Výsledky těchto 

výzkumů jsou pak konfrontovány s řečí písemných pramenů. V rámci objektivity nebylo 

možné opomenout i některé profánní objekty. Bez jejich archeologického prověření by totiž 

unikaly dějinné souvislosti. Za přínos lze považovat, že se podařilo objevem slovanského 

pohřebiště z 10. – 11. století podpořit zprávu (byť z pozdního pramene), která hovoří o 

svěcení kostela v Benešově v roce 1070.
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Abstrakt:

Thesis „Ecclestical History of Benesov in the light of archeological research“ is based on 

Publisher work, which charts the history of the town and its church buildings. In the first 

phase is initially paid attention to the current treatment of the theme. The secind phase ist hen 

ficused on an overview of archeological research has been done in this area took place over 

time. Emphasis is placed on the sacred nature of the research object – Franciscan monastery, 

the parish church St. Nicholas, hospital with St. Elizabeth, Piarist College center. The results 

of these surveys are then confronted with the language of written sources. The objektivity can 

not be ignored and some secular buildings – mainly two-storey medieval cellars. Without 

thein archeological screening would forego a historical context. The contribution is the 

discovery of managed Slavonic burial of 10 – 11th century to support the report (Albert from 

late spring), which speaks of the consecration of the church in Benesov in 1070th.
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