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Posudek rigorózní doktorské práce p. Mgr. Davida Vícha, Osídlení horního toku řeky Loučné 

od neolitu do raného středověku s ohledem na českomoravské kontakty, Praha 2006, 113 str., 

77 tab. a map. 

Předložená rigorózní práce vychází ve většině kapitol, ve kterých autor sleduje vývoj 

osídlení na stanoveném regionu od neolitu až na práh historického období, z diplomové práce 

obhájené v Ústavu pro pravěk FF UK. Diplomant v těchto kapitolách přihlédl i k nejnovějším 

nálezům. K práci je však připojena zcela nová kapitola sleduj ící vývoj osídlení na sledovaném 

území v raném středověku. Na posuzované disertaci je zapotřebí kladně ohodnotit dvě 

skutečnosti: za prvé autor se opírá o archeologické nálezy velmi často získané vlastní terénní 

průzkumnou činností a za druhé sleduje vývoj osídlení v regionu historicky velmi 

významném, neboť jím procházela důležitá stezka (později nazvaná Trstenickou) spojující 

území Moravy s Čechami. Kapitoly zabývající se staršími obdobími zhodnotil ve svém 

posudku doc. M. Popelka, proto se omezím pouze na nově napsanou kapitolu sleduj ící vývoj 

osídlení v raném středověku. 

Autor tuto periodu vymezuje dobou od nástupu slovanského obyvatelstva na naše území až 

přibližně po sklonek 12. století, kdy výraznou změnu v osídlení přinesla velká kolonizace. 

Tuto kapitolu uvádí autor velmi stručným shrnutím některých archeologických zjištění o 

osídlení východních Čech v raném středověku. Autor např. nadhazuje problém, po kterém 

přechodu Českomoravské vrchoviny vstoupilo slovanské obyvatelstvo do Čech. V této 

souvislosti je nutno upozornit, že takovýto přesun nemusel zanechat stopy v archeologickém 

materiálu. Lze tu vzpomenout např. absenci nálezů keramiky pražského typu v širším okolí 

Moravské brány, kudy se všeobecně předpokládá vstup nejstarších Slovanů na Moravu. Při 

líčení staro- a středohradištního období ve východních Čechách autor samozřejmě přihlédl 

k soupisu tamějších hradištních nálezů pořízených J. Benešovou. vývoj potom charakterizuje 

na podkladě vývoje (od j ím studovaného regionu však značně vzdáleného) Jičínska. 

U některých autorem vzpomínaných lokalit však postrádáme odkazy na nejnovější literaturu 

(např. u Češova: Čtverák - Ulrychová, Archeologie ve středních Čechách, 5, 200 I, s. 365-

404). Rovněž v případě východočeských staroslovanských mohyl postrádáme upozornění na 

jejich nové hodnocení (P. Hejhal, Stav poznání raně středověkých mohyl v severovýchodních 

Čechách, in: Archeologie doby hradištní v Čechách, Plzeň 2005, s. 88-92). O vývoji raně 

středověkého osídlení na blízkém Jaroměřsku a Královéhradecku jsou v práci jenom stručné 

zmínky; tamější problematiku osídlení však před nedávnem sledoval ve své disertační práci 

M. Ježek. 
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Na vlastním sledovaném území zjistil autor (tj. na okresech Svitavy a Ústí nad Orlicí) 

celkem 26 lokalit z období raného středověku. Většinou se jedná o nálezy keramických 

zlomků, jej ichž chronologie je sporná. Do starohradištního období lze tak bezpečně zařadit 

(ovšem pouze dobou výroby, u uložení do zemějiž tomu tak být nemusí) známý avarský 

třmen z Benátek. Středohradištní osídlení dokládají nálezy ze šesti katastrů, mladohradištní 

potom zjedenácti. Jedná se však pouze o sídliště, neboť soudobá pohřebiště byla zatím 

zjištěna pouze na Vraclavi. Za této situace se autor neodvážil formulovat nějaké dalekosáhlé 

historické závěry (ty pro uvedenou oblast již dříve vyslovil P. Charvát, jedná se však o pouhé 

hypotézy ne vždy zcela pravděpodobné). Autor celkem správně v souvislosti se stezkou 

překračující Českomoravskou vrchovinu upozornil na význam na druhé (tj. na moravské) 

straně ležícího měřínského (křenovského) hradiště. 

Autor v předložené práci prokázal schopnost práce s archeologickým materiálem i dobrou 

znalost příslušné literatury. Práci bude nesporně využívat Gejí katalogovou část) i budoucí 

bádání. Předložená disertace je po formální stránce na velmi dobré úrovni. 

Práci doporučuji k dalšímu řízení. 

Praha, 29.9.2006 


