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Posudek vedoucího práce 

Autorka analyzuje stav bádání s velkým rozhledem a místy i s kritickým odstupem, jak  

dosvědčuje rozbor tradované teorie o místě zavraždění sv. Václava, která byla vyvrácená  

nedávným archeologickým výzkumem (str. 9). Velmi si ceníme i toho, že autorka obšírně  

recipovala i bohatý fond starších studií z období před zánikem dunajské monarchie v r. 1918.  

Dále je třeba vyzvednout, že autorka nepoužívá jen publikace z oboru dějin umění, ale  

suverénně se orientuje i v historických i archeologických publikacích. Do rozboru stavu bádání jsou 

zahrnuty i ty nejnovější publikace. Na tomto solidním základě je dobře formulovaná jedna vědecká 

otázka studie, totiž vznik sítě služebních vsí pro staroboleslavské hradiště v příslušném 

mikroregionu. 

Také v kapitole 2 prokazuje autorka jak podrobnou recepci všech studií zejména z oboru 

archeologie, ve kterých byly publikovány klíčové prameny k tématu předložené bakalářské práce, 

tak dobrou orientaci v sekundární literatuře, konkrétně v dílech Josefa Slámy, Michala Lutovského, 

Josefa Žemličky, Jana Klápštěho a Martina Gojdy. Heuristiku primárních pramenů autorka 

rozhodně neodbývala, protože pracuje v plném rozsahu nejenom s nejdůležitějšími písemnými 

zprávami o nejstarším vývoji staroboleslavského hradiště, ale i se všemi dostupnými 

archeologickými a stavebně historickými doklady. Ty jsou následně zdokumentovány ve velmi 

bohaté obrazové příloze, která obsahuje celkem 47 vyobrazení, kromě množství reptrodukovaných 

kreseb, fotografií, grafů, map, nálezových dokumentací i řada vlastoručně zhotovených plánů a 

fotografií! Místy se autorka pokouší i o kritiku těchto pramenů, a to nejenom u historických zprav, 

které zásadně a velmi profesionálně čerpá z kritických pramenných edicí v latinském originálu (viz  

str. 25-32), ale i v případě umělecko/stavebně historických a zejména archeologických dokladů 

(např. str. 24 a zejm. 26, 29f, 40, 43f). Na začátku kapitole 3 vymezuje autorka velmi zasveceně 

prostor svého bádání a skvěle podává precisní obraz současného stavu zachování 

staroboleslavského hradiště a diskutuje nejnovější archeologické a stavebně historické doklady jeho 

profánních staveb (str. 20f, 24-26). 

Při analýze a vyhodnocení primárních pramenů autorka sice částečně pracuje s různými 

typy, např. s konstrukcí raně středověkých obytných staveb, se stavební technologií opevnění 

hradiště (str. 24ff) nebo s jeho půdorysem, zohledněním místních topografických a fortifikačních 

podmínek však dochází v rámci regionu metodicky naprosto správně k nejvhodnější analogii pro 



boleslavské hradiště v podobě jeho slavníkovského protějšku v Libici nad Cidlinou (str. 23). Při 

skvělém rozboru archeologických nálezů pohřbů kolem nejstaršího staroboéleslavského kostela 

používá správně terminologii zavedenou Martin Illim i jeho strukturu sepulkrální topografii v 

návaznosti na středověkou sakrální architekturu (str. 41-44). S uspokojením tedy konstatujeme, že 

autorka tímto kritickým postupem nepropadává obvyklým zjednodušujícím omylům typologicko-

morfologické školy, kterou v oblasti české „kastellologie“ reprezentuje zejména T. Durdík a jeho 

žáci a která na západ od českých hranic již přestává být vnímaná jako vědecký obor (k vyvrácení 

této metody viz naposled m.j. : Jan Klápště, Poznámky o sídelních souvislostech počátků 

šlechtických hradů v českých zemích, In: Archeologické rozhledy LV, 2003, 786–800; Vladislav 

Razím, Nad počátky hradů české šlechty, In: Archeologické rozhledy LVI, 2004, 176–214; Stefan 

Scholz, Gegenseitige Beziehungen der Profan- und Sakralarchitektur des 13. Jahrhunderts in den 

böhmischen und österreichischen Ländern – Präsentation eines bilateralen Forschungsprojekts. 

TEIL I: Grundbedingungen, historischer Kontext und Negativdefinition der Methodik der 

interdisziplinären Erforschung der ältesten Steinarchitektur in den hochmittel-alterlichen Städten 

Mitteleuropas, IN: Forum urbes medii aevi III. Vrcholně středověká zděná architektura ve střední 

Evropě, Brno 2006, 38-74). 

Autorčinu interdisciplinární metodu jejich interpretace primárních pramenů můžeme označit  

jako poměrně vyspělou, neváhá konfrontovat archeologické a stavebně historické nálezové 

situace s výpovědí primárních písemných pramenů (např. na str. 21-25, 33-36, 39f). Proto  

taky nepřekvapuje, že autorka vypracovala řadu samostatných závěrů, které jsou dobře podloženy a 

navíc s rozhledem zařazeny do širšího (nad)regionálního i vývojového kontextu (např. 23, 27f, 36). 

Ani umělecká historie, ani stavebně historické bádání dosud nedokázala středověké sakrální stavby 

na staroboleslavském hradišti spolehlivě datovat – proto naprosto vyniká pokus autorky o lokalizaci 

nejstarších křesťanských (farních) svatyní skrze analýzu archeologických dokladů o pohřbívání, ze 

kterých rekonstruovala sepulkrální topografii nejstarších pohřebních horizontů ve Staré Boleslavi v 

době mladohradištní (str. 40-44). Proto můžeme úroveň syntézy označit za výborný, závěr 

předložené práce je stručný, ale výstižný a nabízí řadu otázek pro budoucí bádání. Z formálního 

hlediska byl nepochybně dobře dodržen citační úzus, poznámkový aparát je solidní, i seznamy 

vyobrazení, literatury a pramenů nevykazují žádné chyby. Hlavní text bez příloh činí 86.385 znaků 

bez mezer, takže práce přesahuje nejenom kvalitativně, ale  i kvantitativně značně meze stanovené 

pro bakalářské práce. Závěrem si dovoluje vedoucí zhodnotit předkládanou práci za výbornou a 

vřele ji doporučuje k obhajobě. 

Praha, 27.5.2013       ......................................... 
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