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Diplomová práce Jany Lohnické se zabývá náročnou problematikou, která velmi často a zcela 

samozřejmě vyvolává diskusi. Hned úvodem je třeba zdůraznit, že posuzovaná práce je napsána 

přemýšlivým a kultivovaným způsobem.  

 Podle zadání měla diplomová práce představit a srovnat pohledy dvou oborů, usilujících o 

poznání českých zemí 9. až 11. století. Od počátku bylo jistě zřejmé, že uvažované pohledy budou 

asymetrické. Kapitola věnovaná písemným pramenům je v podstatě rešerší novější domácí 

literatury, kapitola archeologická je koncipována značně důkladněji. Bez výhrad lze přijmout i 

řešení zvolené v archeologické kapitole, která se soustředila na několik relevantních témat. Aktuální 

možnosti řešení těchto témat jsou ovšem velmi rozrůzněné. Zatímco u některých témat může J. 

Lohnická vcelku kvalifikovaně zdůvodňovat svoje vlastní řešení, jinde nezbývá, než referovat o 

současném stavu studia, který nedovoluje přesvědčivé řešení (sekerovité hřivny).  

 Posuzovaný text se sice soustředil na několik vybraných témat, podstatu těchto témat ale 

nelze oddělit od širších souvislostí. Do těchto souvislosti nemůže diplomová práce nějak soustavně 

vstoupit, zájem o alespoň některé aspekty tohoto kontextu by ji prospěl. Teoretickou kapitolu by 

například obohatila důkladněji poučená rozvaha, co vlastně raně středověký pohyb artefaktů může 

znamenat a indikovat. Pozornost aktuálním rozborům sociální pozice raně středověkých řemeslníků 

by sotva dovolila představu, že tito lidé „přišli nabízet své zboží do Čech“ a „sami vyhledali příští 

zákazníky“. Naprostou raritou by v uvažované době byla „tržní směna bez kontroly panovníka“. Při 

úvahách o distribuci uherských ražeb na Moravě by asi byl přesvědčivější důraz na úlohu trhových 

míst (např. nově zkoumané Kotvice), než úvaha o „přímé orientaci moravského venkova na Uhry“.  

Když už práce věnuje samostatnou kapitolu spojení Čech a Moravy, bylo by vhodné zdůraznit, že 

obě země dlouho odděloval celní předěl a i v tomto zásadním ohledu tvořily samostatné 

ekonomické prostory.  Zájem o tyto aspekty by ovšem vyžadoval vstoupit do širších souvislostí 

středoevropského a evropského bádání. Český archeologický i historický diskurs se až na vzácné 

výjimky těmto souvislostem zdařile vyhýbá. Diplomová práce několikrát opakuje, že raná Morava 

v některých ohledech dlouho tvořila součást prostředí, které sahalo daleko za její hranice. Málo 

platné, nejlepším dokladem pro takové sdělení zůstává kartografická prezentace. Mapa na str. 49, 



zachycující jen území České republiky, je mnohem méně sdílná, než by byly podklady převzaté od 

J. Henninga. 

 Diplomová práce Jany Lohnické, Čechy a Morava v raném středověku v pohledu historie a 

archeologie. Shody a rozdíly, vyhovuje nárokům stanoveným pro daný druh prací. Problematika, 

kterou se zabývá, má diskusní podstatu – a do této diskuse se jí podařilo vstoupit. Proto ji 

jednoznačně doporučuji k příslušné obhajobě. 
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