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Pavla Tomanová: Kouřim-Sv. Jiří. Přemyslovské správní centrum a problematika výzkumů 

raně středověkých centrálních lokalit (strategie a metody). Diplomová magisterská práce. 

Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou, FF UK v Praze. 133 str. textu, 47 obr., 6 volných 

příloh. 

 

Předkládaná práce je jedním z výstupů grantového výzkumného projektu „Archeologie 

přemyslovských Čech“, a to dílčí části „Vnitřní struktura opevněných raně středověkých 

areálů“. Hlavním cílem této projektové části je testovat metody, které by efektivním 

způsobem prohloubily naše dosavadní znalosti a zároveň doplnily výsledky starších 

archeologických odkryvů.  

Jako jedna z nejvhodnějších lokalit pro takto pojatý výzkum je bezesporu Kouřim-Sv. 

Jiří. Jedná se o jedno z mála velkých správních center v Čechách, které dnes není překryto  

zástavbou a které je zároveň z velké části narušováno zemědělskou činností. Metodou 

povrchových sběrů lze zkoumat jak podstatnou část opevněných ploch, tak jejich blízké i 

vzdálenější okolí. Zásadní informace navíc přináší výzkumy M. Šolleho, které umožňují klást 

poměrně konkrétní otázky.  

První povrchové průzkumy na jaře 2010 ukázaly, že na Kouřimi-Sv. Jiří lze poznat 

nejen jádro správního centra, ale také rozsah a vývoj aglomerace na něj vázané, která dosud 

stála mimo archeologický zájem. Výzkum Kouřimi-Sv. Jiří byl proto rozdělen do více částí: 

(1) výzkum vlastní ostrožny Sv. Jiří, včetně ploch před dodnes viditelným opevněním, (2) 

výzkum nejbližšího zázemí v okruhu 2-3km a (3) postupná revize terénní dokumentace a 

nálezů M. Šolleho.  

 Výzkum ostrožny Sv. Jiří se zakládá na (a) podrobném systematickém povrchovém 

sběru, (b) geofyzikálním průzkumu dr. Romana Křivánka, (c) geomorfologickém mapování fy 

Geo-cz ve spojení s geodetickým zaměření Jaroslava Batulky a na (d) geochemických 

analýzách. Podstatné informace přináší také letecké snímky prof. Martina Gojdy. Úkolem 

Pavly Tomanové bylo vést povrchové sběry, kompletně zpracovat získaný materiál a 

výsledky konfrontovat s představami, které umožňují ostatní postupy (gefyzika) a především 

plošné i liniové odkryvy M. Šolleho. Na základě diplomové práce lze konstatovat, že Pavla 

Tomanová tento velmi náročný úkol úspěšně splnila. 

 Diplomová práce je rozčleněna do dvou základních částí. V prvé části autorka shrnuje 

a hodnotí publikované výsledky M. Šolleho. Všímá si zejména výzkumných strategií a metod,  



dále celkové představy o topografii a sídelně-historickém vývoji lokality; kriticky hodnotí 

také opory, na kterých Šolleho konstrukce stojí atd. Tato kapitola opět potvrzuje, že revize 

terénní dokumentace je nezbytná. Na druhou stranu, teprve v následující kapitole autorka 

naznačuje, že tuto revizi bude v prvém kroku třeba soustředit na místa, která jsou pro 

celkovou interpretaci klíčová (např. kontexty vnější jižní hradby a její destrukce). 

 Jádro diplomové práce představuje její druhá část. Ta kriticky (a) hodnotí zvolenou 

metodu povrchových sběrů a její limity, (b) představuje hlavní keramické třídy a jejich 

možnou výpověď (nejen chronologickou), (c) charakterizuje nálezy, (d) podává jejich analýzu 

a interpretaci na základě konfrontace s výsledky geofyzikálního průzkumu a odkryvů Miloše 

Šolleho. V závěru Pavla Tomanová směřuje k celkové představě o topografii raně 

středověkého správního centra a k funkční a chronologické interpretaci jeho jednotlivých 

částí. Podstatnou částí je také zhodnocení efektivity a výpovědi zvolených postupů.  

 Každá ze zmíněných kapitol přirozeně vyvolává diskuzi, popř. návrhy na mírně jiná 

řešení a doplnění. To vše ale v tomto případě svědčí o hodnotě podávaných informací a jejich 

závažnosti. Jádrem diskuze by patrně bylo, kde leží hranice informací, o kterých povrchové 

sběry a geofyzikální průzkum ještě vypovídají, a zda tuto hranici autorka při interpretaci 

občas nepřekročila. To je ale záležitostí diskuze nad konkrétními fakty a nijak nesnižuje 

celkové hodnocení práce. Ta vypovídá o velkém úsilí a vážném zaujetí autorky pro dané 

téma, které má smysl nejen pro archeology samotné, ale může významným způsobem 

přispívat k celkové historické představě o povaze přemyslovského státu. Práci proto 

jednoznačně doporučuji k obhajobě a také k jejímu publikování. 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze, 8. září 2012        PhDr. Tomáš Klír, Ph.D. 

 

 

 


