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Posudek rigorózní práce Davida Vícha: Osídlení horního toku řeky Loučné od neolitu 
do raného středověku s ohledem na českomoravské kontakty, 109 stran včetně 

literatury, 77 tabulek včetně map, Praha 2006, Univerzita Karlova 

Předložená rigorózní práce D. Vícha sleduje dva cíle. Prvním je zpracování a pokus o 

zhodnocení archeologických nálezů z prostorově dobře vymezeného regionu. Zvolené území 

je jakousi kontaktní oblastí mezi Moravou a Čechami. Jak autor uvádí, navazuje touto prací 

na již obhájenou diplomovou práci na tehdejší Vysoké škole pedagogické v Hradci Králové 

(dnes Univerzita Hradec Králové) a ještě detailněji propracovanou diplomovou práci 

obhájenou na Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou na UK FF v Praze. Zmíněné práce se 

však překrývají spíše tematicky, obsahově je hodnocená práce propracovanější, vynechává již 

zmiňované údaje a je rozšířena o novější nálezy. Nově je rovněž zařazena kapitola, věnovaná 

nálezům z raného středověku ve sledovaném regionu. Také kresebná dokumentace je 

aktualizována. 

První část práce je dobře koncipovaná, nabízí nám v šesti kapitolách ucelený přehled 

zvoleného regionu od neolitu do období raného středověku. Každou kapitolu uvádí autor 

stručnou charakteristikou daného období, následuje soupis lokalit, popis nálezové situace, 

rozbor archeologických nálezů a pokus o hledání vztahů mezi Moravou a Čechami. Při 

zpracování tématu vychází autor z řady zdrojů, základem jsou jeho vlastní sběry v daném 

regIOnu, prováděné od roku 1988, dále studium muzejních fondů, soukromých sbírek, 

archivní zprávy a rovněž studium dostupné literatury. Vedle již zmíněné charakteristiky 

období autor podrobněji analyzuje zejména keramiku, všímá si ale i ostatních dostupných 

druhů archeologických pramenů. Jeho studium přineslo řadu užitečných poznatků, příkladem 

může být doložení existence šáreckého typu, jako přechodné fáze mezi LnK a StK ve 

sledovaném regionu. Dosud byla přítomnost této keramiky uvažována pouze hypoteticky. 

V této části práce prokazuje nejen dobrou znalost regionu, ale také schopnost práce 

s archeologickým materiálem, jeho popisem, rozborem a dokumentací (viz kresebná 

dokumentace práce) jakož i práce s odbornou literaturou a archivními zprávami. Autor se díky 

zmíněné sběrové aktivitě a následné analýze archeologických nálezů stal velmi dobrým 

znalcem sledovaného území, což je kladem nejen pro něj a daný region, ale i pro celkové 

bádání v oboru archeologie. 

Naplněním prvního cíle vznikla kvalitní regionální práce, která múže být v budoucnu 

dobře využívána. 



Druhý cíl práce představuje pokus D. Vícha o určení případných vztahů Moravy a Čech ve 

zvolených obdobích od neolitu do raného středověku včetně. Autor nepojal tento cíl jako 

samostatnou část práce, toto posouzení je součástí jednotlivých kapitol. Pro každé období se 

pokusil upozornit na některé charakteristické rysy, které by mohly být pro dané posouzení 

případných vztahů využitelné. Upozorňuje na doklady přítomnosti člověka po celý sledovaný 

úsek pravěku s výjimkou starší a střední doby bronzové. Tuto skutečnost vysvětluje 

dosavadním stavem nálezové základny, kterou v mnohém sám posílil vlastní sběrovou 

aktivitou. 

D. Vích v závěru své rigorózní práce shrnuje některé konkrétní poznatky, vedoucí 

k přesvědčení, že sledovaný region poskytl dostatečné důkazy o českomoravských vztazích, 

zejména však ve starších sledovaných obdobích (zejména neolit a eneolit). Pozornost 

zasluhuje zejména výrazný zájem o uvedenou oblast v období neolitu, přestože jde o polohy 

s vyšší nadmořskou výškou, které byly ještě ve druhé polovině 20. století považovány 

z hlediska jejich osídlení raně zemědělskými společnosti za spíše okrajové. 

Předložená rigorózní práce je poměrně kvalitním regionálním soupisem, který navíc 

poskytuje určité možnosti řešení i širších obecných problému sledovaných období. Autor 

prokázal výbornou orientaci ve sledované oblasti, schopnost vyhodnotit archeologický 

sběrový materiál a využít jej k interpretacím v širších souvislostech Gak v rámci regionu, tak 

meziregionálních). Po obsahové i formální stránce práce vyhovuje požadavkům, kladeným na 

úroveň rigorózní práce a proto ji lze doporučit k dalšímu řízení. 
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