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Bakalářská práce D. Štochla se potýká se dvěma nesnadnými úkoly. Prvním byla terénní 

dokumentace výrazných terénních reliktů komunikací v poloze Humenská (k.ú. Jíloviště), 

které se táhnou podél toku řeky Berounky v délce asi 1,5 km. Autor se zhostil tohoto úkolu 

kvalifikovaně a mohl se přitom opřít o pomoc nanejvýš kompetentních odborníků J. Batulky a 

Z. Dragouna. Výsledkem je podrobný plán zachovalého úseku komunikace, který bezpochyby 

představuje největší přínos předkládané práce. Plán je doplněn slovním popisem několika 

vybraných úseků komunikace a jejich fotografickou dokumentací. 

Druhý úkol je podstatně složitější a za současného stavu vědomostí nebylo v silách 

autora (a zřejmě ani kohokoliv jiného) dospět k uspokojivým závěrům: datování a napojení 

mapovaných reliktů do širší komunikační sítě regionu, případně do sítě nadregionálních cest. 

Tyto staré nesnáze doprovází studium starých cest od počátků zájmu o ně. Z tohoto pohledu 

autor postupoval jedinou možnou poznávací cestou. Ve stručném přehledu rekapituluje bádání 

o historických cestách. Tento oddíl práce by si možná zasloužil více prostoru, základní obrysy 

problému však byly načrtnuty. Dále ve vytýčeném mikroregionu několika přilehlých 

katastrálních území okolo zachycených reliktů předkládá základní poznatky o středověkých 

sídelních aktivitách na základě svědectví písemných pramenů a dosavadních archeologických 

aktivit. Tato část práce podle mého názoru postihuje relevantní momenty; pro datování 

terénních reliktů však sotva může přinést nějaké argumenty. Jedinou výraznější indicií pro 

raně středověký provoz komunikace v poloze Humenská (nikoliv však pro datování reliktů 

samotných) mohou být čtyři depoty denárů v blízkých Dolních Mokropsech.  

V další části autor přirozeně vstupuje do staré diskuse o lokalizaci Kosmovy hory 

Osseca u řeky Mže a lokalizaci cesty Slapčice. Autor postupně rekapituluje názory 

jednotlivých učenců, kteří se tématem zabývali a důsledně váží všechny pro a proti. Jestliže 

na závěr programově nedospívá k jednoznačnému závěru, zda lze některou ze zmiňovaných 

cest s mapovanými úvozy ztotožnit, lze mu to připsat spíše k dobru. Dosavadní znalosti to 

prostě neumožňují. 

Práce D. Štochla podle mého naplňuje požadavky kladené na bakalářskou práci a 

doporučuji ji k dalšímu řízení. 
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