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V diplomové práci navazuje L. Kos na téma, kterému zasvětil již svou bakalářskou práci. Raně 
středověké fortifikační stavitelství je poměrně tradičním předmětem zájmu archeologů neboť vedle 
obranných a technických aspektů v sobě skrývá i symbolickou a ekonomickou a kontaktní rovinu. Na 
práci je patrné vynikající obeznámení s tématem a schopnost formulovat relevantní otázky.  
 Samotná práce v sobě kombinuje dva pohledy na diskutované téma – v první části autor 
přináší jako příkladovou studii zpracování výzkumu opevnění předhradí v Žatci. Úvodní kapitoly jsou 
věnovány stručné rekapitulaci přírodních podmínek a raně středověkých dějin Žatce. Autor evidentně 
neusiloval o analytický pohled, ale podal jen značně redukovaný přehled, což nelze vzhledem k žánru 
pokládat za závažnější problém. Následuje přehled výzkumů žatecké aglomerace a současné 
představy o její raně středověké podobě.      

S ohledem na náročnost úkolu byl nucen rezignovat na celkové vyhodnocení všech 
zachycených fortifikačních prvků v Žatci a soustředil se pouze na zpracování čtyř výzkumů P. Čecha 
z let 2003-2008. V této partii se autor snaží poměrně zajímavým způsobem maximálně vytěžit 
dostupnou dokumentaci. Všechny profily byly digitalizovány a sesazeny s fotodokumentací.  
Analytické kapitoly mají však podle mého názoru zbytečně komplikovanou strukturu, pracují 
s několika nezvyklými pojmy (zóna, oblast). Proč se autor rozhodl užívat místo pojmu vrstva pojem 
„zóna“? Nejde o to, že by se čtenář nebyl schopen naučit nové slovíčko, ale o to, že jeho definice není 
příliš jasná (srov. str. 23). Přiznám se, že mám obecně problém s autorovým jazykem, jemuž by na 
úkor stylistických květů místy prospěla vyjadřovací čistota. Nejsou např. výjimkou věty čítající i 5 
řádků. Sumární vyhodnocení opevnění předhradí nacházíme v závěru. Autorova rekonstrukce dvou 
„fází“ opevnění je podle mého soudu oprávněná a plně lze pochopit i autorovy rozpaky nad 
stanovením jejich vzájemného chronologického vztahu. Na rozdíl od autora výzkumu přistupuje L. 
Kos kriticky k získaným dendrochronologickým datům kriticky a oprávněně odmítá jejich zkratkovitou 
historickou interpretaci. Více pozornosti by podle mého názoru mohlo být věnováno otázce podoby 
opevnění Žatce ve 12. století, tedy v době, kdy pozorujeme obecný útlum opevňovacích prací u nás. 
Která z žateckých hradeb v této době vlastně stála?  
 Druhá část práce se pokouší žatecké opevnění zařadit do středoevropského kontextu.  Jasně 
patný je autorův suverénní pohyb v tématu i zahraniční literatuře. Autor vymezuje základní 
konstrukční řešení středoevropských fortifikací a snaží se odděleně sledovat jeho podobu, původ a 
vývoj. Zajímavý je poznatek o progresivním nárůstu mocnosti tělesa hradby i čelní plenty. I autor si je 
však vědom, že nárůst šířky tělesa může být často vynucen jeho druhotnými opravami.  Navzdory 
tomu, že autor omezuje téma na 10. a 11. století, stálo by znovu rozhodně za pozornost i ono temné 
12. století. Jaké hradby v Čechách bychom mohli do tohoto období klást? Vstoupil by tak mnohem 
více do živé diskuse. 
 Práce L. Kosa představuje na jedné straně poměrně náročné a důležité zpracování terénního 
výzkumu a na druhé straně sumarizující přehled o vývoji fortifikačního stavitelství ve střední Evropě, 
který sice nepřináší mnoho nových závěrů ale má nespornou přehledovou hodnotu. Práce L. Kosa 
naplňuje požadavky kladené na diplomovou práci a doporučuju ji k dalšímu řízení.  
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