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Cílem předkládané práce bylo posunout naše poznání hospodářského zázemí a tržního regionu 

středověké Prahy, a to především na základě nových archeologických poznatků. Mezi jedny 

z mikroregionů, ve kterých došlo v posledních letech ke značnému nárůstu archeologických 

informací, je také oblast Klánovického lesa východně od Prahy. A právě tento mikroregion se 

si jako zdroj nových poznatků vybral Michal Beránek. 

Výchozím bodem diplomové práce se staly studentovy předchozí studie a také bakalářská 

práce o zaniklé vsi Holi situované v Klánovickém lese. Michal Beránek u čtenáře předpokládá 

znalost těchto textů, a uvádí ho proto velmi rychle „in media res“. První kapitoly shrnují 

základní přírodní dispozice sledovaného mikroregionu, zejména možnosti pro zemědělskou 

výrobu a potenciál zdrojů surovin pro středověkou Prahu. Výsledný obraz je kontrastní, část 

sledovaného regionu byla ve všech ohledech pro zemědělství velmi příznivá, část naopak 

velmi znevýhodněná. Tento kontrast přírodních dispozic je tak nápadný, že ho autor již blíže 

nerozebírá a nezjišťuje ani její reálný odraz v zemědělských systémech, popř. výnosech 

zaznamenaných novověkými katastrálními prameny.  

Podstatná část práce je věnována středověkým písemným pramenům. V souladu 

s dosavadními znalostmi jsou potvrzovány výrazné majetkové aktivity pražských církevních 

institucí a pražských patricijů. Zatímco klasická práce J. Mezníka sledovala majetky 

pražských patricijů zjednodušeně v „řezu“ pro tři časové úseky, shromáždil M. Beránek 

všechny písemné doklady, a mohl tak sledovat ucelenější dynamiku majetkových aktivit. 

Konečné zhodnocení je sice stručné a jistě nevyužilo všech interpretačních možností, přesto 

dává čtenáři poměrně jasný obraz sledovaného mikroregionu, který odpovídá představám 

formulovaným J. Mezníkem. 

Samozřejmostí sídelně-historické práce je bilance všech známých archeologických nálezů. 

Michal Beránek je podává popisně, většinou na základě zpráv a článků. Výjimkou jsou 

zaniklé Slavětice, v jejichž případě nově zhodnotil a revidoval starší výzkum PhDr. L. 

Skružného. Archeologické nálezy ukazují podobný sídelní kontrast, jako přírodní podmínky. 

Zásadním přínosem diplomové práce je vyhodnocení výzkumných aktivit na zaniklé Holi 

(popř. zaniklém Holu). Jedná se o drobný archeologický odkryv a dále o rozsáhlejší 

geofyzikální měření. V prvém případě Michal Beránek jasně prokázal vrcholně, popř. pozdně 

středověké stáří zaniklé vsi, a tím potvrdil dřívější ztotožnění s Holí. Díky tomu může 

poznatky z této lokality využívat i další historické bádání. Na druhou stranu, vlastní 

archeologické vyhodnocení drobné sondáže není úplné. Autor se spokojil s rámcovým 

časovým zařazením nalezené keramiky do 14. – 1. pol. 15. století a s přirovnáním k nálezům z 

pravděpodobných zánikových horizontů na Černokostelecku a v zaniklém Kří. Třeba by byla 

hlubší diskuze o jejich datačních oporách. Výsledky geofyzikálního měření Michal Beránek 

zpracoval velmi podrobně. V budoucnu by s výsledky archeologického odkryvu a 

geofyzikálního měření mělo být ale ještě dále pracováno a vyvozeny z něho důsledky pro 

interpretaci dalších povrchových situací v areálu zaniklé vsi. 

Závěr práce se věnuje problematice hospodářského zázemí Prahy. Tato kapitola, přestože 

měla být jádrem práce, zůstala ale poměrně stručná. Michal Beránek využil především studii 

R. Nového a potvrdil, že v mikroregionu Klánovického lesa lze sledovat všechny jevy a 

tendence historického vývoje, které byly pro hospodářské zázemí Prahy a její tržní region 

typické. Novým přínosem je hlubší úvaha o významu oblasti jako zdroje surovin. Myšlenka, 



že právě snaha proniknout ke zdrojům kvalitního stavebního kamene a zajistit jeho dopravu 

mohla souviset i se sídelně-ekonomickými aktivitami pražských měšťanů ve 14. století je 

přirozená, nebyla ale zatím nijak doložena, a to ani nyní M. Beránkem. Je ale velmi 

pravděpodobná, alespoň pokud lze soudit podle situace ostatních srovnatelně velkých měst. 

Téma jako celek nicméně zůstává otevřené, neboť není řešitelné bez hlubších úvah a znalostí 

o ekonomice vrcholného a pozdního středověku a o fungování tehdejšího velkostatku. 

Podobně je třeba využít i poznatky o hospodářském zázemí dalších měst Českých zemí (např. 

Brno, Cheb, Vratislav) a také ostatních velkých říšských center jako byl Norimberk, Kolín, 

popř. Cheb, Lucemburk.  

Na předkládané diplomové práci se projevil spěch, ve kterém byla pravděpodobně psána. 

Řada témat byla pojednána velmi stručně a neúplně. Podstatné a často i nejzajímavější části 

v předkládané diplomové práci chybí. Příčinou některých nedostatků může paradoxně být 

autorovo zaujetí tématem, neboť některé poznatky považuje za samozřejmé a necítí potřebu 

s nimi blíže seznamovat čtenáře, nebo je problematizovat (přírodní danosti, chronologie, 

výklad reliktů). O majetkových aktivitách pražských měšťanů v hospodářském zázemí Prahy 

se také nedovídáme tolik, kolik by shromážděné informace umožňovaly.  

Slabým místem diplomové práce je její stylistika a gramatika, která není vždy v souladu 

s českým jazykem. Jedná se někdy o zbytečné chyby.   

V každém případě, diplomová práce přináší několik zásadních poznatků, které se týkají 

především vsi Hole, a činí z ní tak významný historický pramen. Podstatný je i autorův 

interdisciplinární přístup založený na práci s edicemi písemných pramenů a s archeologickým 

materiálem (Slavětice, Hol). Připomenout je třeba také maximální podíl Michala Beránka na 

archeologickém odkryvu, jak ho umožnil jeho status studenta. Geofyzikální měření pak bylo 

již plně v jeho rukou. Právě logické řazení jednotlivých poznávacích kroků na zaniklé Holi lze 

hodnotit velmi kladně. 

Diplomovou práci Michala Beránka doporučuji k obhajobě. Pokud jde o klasifikaci, přikláním 

se přes všechny připomínky spíše k „velmi dobře“ než „dobře“. 

 

 

  

 

 

 

 

V Praze, 20. června 2013       PhDr. Tomáš Klír, Ph.D. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


