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Bakalářská práce Lucie Vedralové byla zadána jako od počátku vedený pokus o celkový 

přístup ke středověkému zemědělství, zejména ke středověké rostlinné výrobě. Jako obvykle, 

přístup tohoto druhu má svoje výhody a nevýhody. Usiluje o poznávání určitého nanejvýš 

přirozeného celku, zároveň ale šíří svého záběru snadno svádí ke zběžnosti až povrchnosti. 

Naproti tomu zpracovávání dílčích kapitol bývá sice důkladnější a samo o sobě poskytuje 

větší jistotu, takřka vždy se ale s představou o vzájemně spjatém celku dlouhodobě míjí. L. 

Vedralová si zvolila variantu celkového přístupu. Předloženou bakalářskou práci můžeme 

proto považovat za výchozí nástin dané problematiky, jehož jednotlivé části by měly být dále 

rozebírány, doplňovány a rozvíjeny. Jestliže dosud mělo smysl evidovat, co kdo říká, měla by 

následně připadnout rozhodující váha argumentačnímu zdůvodnění. Po studiu přehledných 

prací o středověkém zemědělství by měl následovat zájem o podstatné analytické kapitoly 

evropské literatury. 

Bakalářská práce L. Vedralové se zaměřila na široké časové rozpětí 6.-13. století (horní 

mez ovšem často překračuje), vedle situace českých zemí přihlíží ke středoevropskému a 

evropskému kontextu. Snaží se využívat všechny poznávací cesty a zachází proto nejen 

s archeologickými poznatky, ale dovolává se i výpovědi písemných pramenů, svědectví 

ikonografie, etnografie stejně jako archeobotaniky. Schéma, které umožňuje vnést do této 

informační mnohosti přijatelně pevný řád, vyplývá z kalendářových vyobrazení zachycuj ících 

zemědělský cyklus. Řešení tohoto druhu není ojedinělé (před časem ho zvolil J. Henning, u 

nás L. Be\credi), jedním z úkolů "pro příště" ale zůstává rozbor výpovědní hodnoty 

středověkých kalendárií. I ta totiž měla svou stylizaci, která je různou měrou vzdalovala od 

každodenní skutečnosti. Při diskusi o archeologických oporách se nepochybně zastavíme u 

jejich nedostatečného publikačního zpřístupnění, a tedy u poti'eby znovu a náležitě 

prezentovat alespoň některé z klíčových archeologických opor pocházejících z českých zemí. 

Všechny výše zmíněné poznámky se ovšem týkají pokračováni' ve studiu, pro něž si L. 

Vedralová svou bakalářskou prací vytvořila hodnotná východiska. Pokud bude s tématem 

bakalářské práce pokračovat, bude třeba uvažovat i o vhodném studijním pobytu v zahraničí. 



Jednoznačně konstatuji, že rukopis předložený L. Vedralovou plně vyhovuje nárokům 

kladeným na bakalářské práce, a doporučuji ho proto k příslušné obhajobě. 
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