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Předkládaná bakalářská práce se zabývá podrobným rozborem jedné 

z nejdůležitějších lokalit nejstaršího období českého státu – hradišti ve Staré 

Boleslavi. Slečna Pisančiková se zaměřila na samotný vznik Staré Boleslavi a 

jejího prvního sakrálního centra. Ve své práci pracovala s archeologickými i 

listinnými prameny, a dokázala dobře zhodnotit veškerou dosavadní existující 

literaturu k tématu.  

Nesmírně zajímavá je rekonstrukce boleslavského hradiště s oběma někdejšími 

částmi, i lokalizace kostela neznámého zasvěcení na dnešním náměstí svatého 

Václava na základě archeologických vykopávek.  

Autorka se následně věnuje samotnému sakrálnímu centru Boleslavi s kostely 

svatého Václava a svatého Klimenta, a jejich významu.  

Slečna Pisančiková dokázala lokalitu zařadit ke skupině pěti hradských center 

podílejících se významnou měrou na správě raně středověkých Čech. 

A srovnáním s dalšími potom konkretizovat význam lokality. Podrobně se 

věnovala také zmínkám o Staré Boleslavi ve svatováclavských legendách, které 

zůstávají důležitým pramenem pro poznání původní podoby této lokality. Její 

práce byla nesmírně ztížena tím, že archeologické lokality jsou v současné době 

lokalitami zavřenými, a ani stojící staroboleslavské kostely nelze momentálně 

využít pro podrobnější stavebně-historický průzkum, protože jejich zdivo je 

překryto omítkou. 

Přesto se slečně kolegyni Pisančikové podařilo vykreslit obraz raně 

středověkého hradiště ve Staré Boleslavi, s podstatným vytěžením existujících 

pramenů a literatury. Otázkou zůstává, nakolik je tato práce dílem jejího 

vedoucího, ale je nutno konstatovat, že od minule předložené práce, se slečně 

Pisančikové podařilo vykonat podstatný pokrok, který jistě přispěl nejen 



k podstatnému vylepšení posuzovaného textu, ale také osobnímu a 

osobnostnímu růstu jmenované studentky.  

K obojímu si jí dovoluji poblahopřát. Protože cesta je mnohdy provázena 

blouděním, a dosažení dobrého výsledku práce není vždy záležitostí zákonitě 

nejrychlejšího řešení, dokázala i slečna kolegyně Pisančiková, že při 

maximálním soustředění a velkém nasazení, dokáže odvést poctivý kus dobré 

práce. Jsem rád, že právě bakalářská práce se zaměřením k jedné 

z nejvýznamnějších památek duchovního i správního života raně středověkých 

Čech, vznikla právě na našem ústavu. 

Také proto tuto práci velmi rád doporučuji k úspěšné obhajobě! 
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