
Posudek magisterské práce sl. Jany Lohnické, Čechy a Morava v raném středověku v pohledu 

historie a archeologie. Shody a rozdíly. Praha 2014, 90 stran včetně jedné mapy a jedné přílohy. 

 

Posuzovaná práce se zabývá závažným historickým problémem vzájemných kontaktů mezi Čechami    

a Moravou v raném středověku, jejichž vyvrcholením je připojení moravského území 

k přemyslovskému státu někdy na konci první třetiny 11. století. Tuto problematiku zatím řešili 

převážně historikové na podkladě písemných pramenů. Ty však v mnoha případech nedávají 

jednoznačnou odpověď na některé otázky. Medievistika proto hledá poučení i u dalších pramenů a to 

archeologických a v menší míře i umělecko historických. Autorka v posuzované práci vychází 

z pramenů historických (psaných památek) a archeologických. Těžiště práce tkví ovšem v rozboru 

pramenů hmotných. Již z této koncepce vyplývá rozdělení práce do dvou hlavních kapitol. První řeší 

vztah Čech a Moravy na podkladě písemných pramenů, druhá naopak na podkladě památek 

archeologických. V první na historii zaměřené kapitole autorka podává velmi solidně pojatý přehled 

této historické problematiky, která je silně ovlivněna pojetím D. Třeštíka. Za pozitivní považuji 

skutečnost, že autorka zcela ignorovala názory některých extrémních moravistů. Některé autorčiny 

formulce jsou odrazem určitých zažitých avšak nesprávných pojetí. Např. na s. 24 věta: Už smrt 

Metoděje fakticky znamenala obrat k latinské liturgii. Ani výklad všech popisovaných událostí nemusí 

být všeobecně přijímán. Namátkou připomínám, že údaj o biskupské synodě v Mohuči za účasti 

moravského biskupa není především některými moravskými badateli vysvětlován jako doklad 

moravské příslušnosti k Čechám. Historicky doložené kontakty obou zemí se odehrávaly v prostředí 

vládnoucí elity. Umožňovaly je stezky překračující Českomoravskou vrchovinu. Za nejdůležitější se 

považuje Trstenická a Haberská. Průběh stezky spojující jižní Čechy s Moravou je problematický.  

Druhá část práce sleduje archeologické doklady kontaktů obou zemí. A to v chronologickém sledu, jak 

se tyto památky objevují. Jsou to památky z doby avarské a to okrasy řemení a koňských postrojů. 

Jejich množství nálezů na českém území v poslední době překvapivě vzrostlo, i když se jedná               

o jednotlivé kusy a nikoli celé garnitury (jak je tomu na území kaganátu). Tyto nálezy na českém 

území nesvědčí o přímém zásahu Avarů, ale o projevu domácí elity. Na českém i moravském území se 

sice objevují poklady železných nástrojů, ale nápadná je v jejich složení na českém území absence 

sekerovitých hřiven naopak na Moravě naprosto běžných. Příčina tohoto jevu není jasná. Velmi 

mnoho se uvažovalo o kontaktech Moravy a Čech na podkladě nálezů šperků. I tady je mnoho 

nerozřešených otázek, jako např. proč se dříve objevují na Staré Kouřimi a teprve až později ve 

středních Čechách. Přechod šperkařů z Moravy do Čech nespojuje autorka s pádem Velké Moravy, 

ale s etablováním české elity. Opatrně se autorka vyjadřuje i k předpokládanému ovlivnění českého 

hrnčířství na severozápadě Čech hrnčířstvím jihomoravským. Naopak mnohem přesvědčivější doklad 

o přemyslovském ovládnutí Moravy podávají tamější nálezy uherských mincí a jejich postupnému 

nahrazování ražbami přemyslovskými. 

   Závěrečná kapitola rekapituluje ve stručnosti vztah přemyslovských Čech a Moravy ve světle 

písemných zpráv doplněných poznatky plynoucími z archeologických pramenů. Předložená 

magisterská práce je první studií v české literatuře, která takto komplexně studuje česko-moravské 

styky a vztahy v raně středověkém období. Dělo se tak v proměnách a vývoji české mocenské elity      

a v postupném etablování přemyslovského státu. 



Práce dokládá velmi dobrou znalost historické i archeologické problematiky. Práce má dobrou úroveň 

i po stránce formální. V soupise literatury bych doporučoval ujednotit řazení více prací u jednotlivých 

autorů. 

Práci považuji za velmi kvalitní a proto ji doporučuji k dalšímu řízení. 
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