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Tématem bakalářské práce D. Dvořáčka je zázemí raně středověké Kouřimi. Významná 

centrální lokalita poutá pozornost řadu desetiletí, archeologický zájem nicméně téměř 

výhradně směřoval k několika opevněným areálům; jejich zázemí zůstávalo opominuto.    

Práce je tradičně koncipována do tří částí, v první si autor klade za cíl seznámení 

s obsahem práce, druhá část přináší analytické kapitoly kladoucí si za cíl prostřednictvím 

katalogu evidovat doklady osídlení v zázemí Kouřimi, třetí srovnává Kouřim s podobným 

typem lokalit a pokouší se sumarizovat.  

 Hlavním přínosem práce jsou bezpochyby povrchové sběry, které autor v blízkosti 

lokality samostatně podnikal a které přinesly obsáhlý soubor keramiky vyžadující náročné 

uspořádání a vyhodnocení. Jejich prostřednictvím autor identifikoval několik dosud 

neznámých sídelních areálů v blízkosti kouřimských hradišť, které lze chápat jako součást 

jejich zázemí. 

 Práce bohužel obsahuje řadu formálních a několik věcných nedostatků, které značně 

snižují její celkovou kvalitu. Na prvním místě musím zmínit velmi nejasné vymezení tématu 

zázemí a otázek, k jejichž zodpovídání by měla práce vlastně směřovat. Co si autor 

představuje pod pojmem zázemí (tedy hlavní téma práce)? Jak ho v případě Kouřimi 

vymezuje? Jaký byl hospodářský potenciál regionu? K čemu je vlastně dobré toto téma 

studovat? Řešil tuto problematiku už někdo před ním a jak to lze dělat? Koncepční problémy 

shledávám i v samotném uchopení tématu. Nebylo by vzhledem k názvu lepší nejprve 

pojednat kouřimská centra a pokusit se charakterizovat jejich požadavky vůči zázemí, než 

zapojovat centrální lokality do katalogu společně se sídlišti nižšího řádu? V rámci katalogu 

lokalit, který představuje osu práce bych očekával kritický přístup, nikoliv samozřejmé a dosti 

nekoncepční přejímání publikovaných informací. Zmiňme např. dva výrobní areály 

identifikované v zázemí Kouřimi: datování železářských pecí v Třebovli (dvůr Broučkov) 

zkoumané J. L. Píčem do raného středověku není vzhledem k blízkosti výrobních zařízení 

z doby římské vůbec jisté a výrobní objekty pod Malotickou branou v Kouřimi spíše spadají 

až do vrcholného středověku a nemusí být s hradišti současné. Nepříliš koncepční je také 

pokus o závěrečné srovnání Kouřimi s ostatními lokalitami.  

Přes uvedené nedostatky však podle mého názoru práce splňuje nároky kladené na 

bakalářkou práci a doporučuji ji tedy k dalšímu řízení. 
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