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Téma diplomové práce T. Buryšky vyplynulo z jeho dlouhodobého zájmu, soustředěného na 

problematiku hradů a jejich bezprostředního zázemí. Jde samozřejmě o důležité, byť u nás 

bohužel jen okrajově řešené téma, pro něž se nenabízejí snadno dostupná pramenná 

východiska. Po určitém hledání a testování několika regionálních možností se volba 

soustředila na Náchodsko, na krajinnou sondu zahrnující 15 až 18 hradů. Přes určité opory 

v dosavadní literatuře bylo od počátku jasné, že  pramenné opory, nezbytné pro realizaci 

projektu, bude třeba teprve získat vlastním povrchovým průzkumem. Za „pevný kámen“ 

uvažované poznávací mozaiky však bylo možné pokládat zázemí hradu Vizmburku, o němž 

sice bylo mnohé napsáno, jehož kvalifikovaný průzkum spolu s dokumentací reliktů pořád 

chyběl. 

 T. Buryška přistoupil ke své diplomové práci se značným zaujetím, stačí jen 

připomenout náhradní řešení, které dokázal najít pro dokumentaci zázemí Adršpachu. Právě 

Adršpach a jeho blízké okolí se stal hlavní oporou předkládané práce. Zejména na kapitolách 

o tomto areálu je zřejmé, že T. Buryška se opírá o náročné a zaujaté hledání a nevyhýbá se  

vlastním poznávacím cestám, včetně vlastní terminologie. Výsledky dokáže formulovat 

osobitě a přitažlivě. Pozitivní hodnocení ale může mít svůj rub v omezené  sdílnosti některých 

popisů i obecných závěrů. Zdůrazněme ovšem, že T. Buryška  hlavní body toho přístupu, 

který zvolil, předem objasňuje. Očekávaná opora předkládané práce, zázemí hradu 

Vizmburku, se kupodivu dočkala jen malé pozornosti. Přitom už samotná geodetická 

dokumentace terénních reliktů a jejich popis by byly cenným přínosem.V souhrnech 

písemného svědectví o jednotlivých lokalitách bychom očekávali větší důraz na primární 

prameny, další a další opakování sekundární literatury může být zavádějící a každopádně 

nevyhovuje odborným nárokům. 

 Posuzování diplomové práce T. Buryšky se neobejde bez diskuse. Jakkoli vzbuzuje 

respekt svým průkazným zaujetím pro řešenou problematiku, některé její části vyvolávají 

výhrady. Jestliže celý projekt velkou měrou závisel na získávání primárních terénních dat, 



dovoluji si za hlavní a zbytečný nedostatek  považovat malou pozornost zázemí hradu 

Vizmburku. 

 Závěr posudku však může být jednoznačný: Diplomovou práci T. Buryšky, K poznání 

zázemí středověkého hradu (13. – 16. stol.) na příkladu Náchodska, doporučuji k příslušné 

obhajobě. 
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