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Oksana Zapletalová si vytýčila stejně přitažlivý, jako obtížný úkol: uchopit významné středověké 

severoruské město Novgorod jako sociální systém – tedy analyzovat jeho hlavní skladebné struktury a 

vztahy mezi nimi. Toto téma by ve středoevropském kontextu bylo v převážné míře doménou sociální 

historie, v případě Novgorodu ale unikátní dochovávání organických materiálů umožňuje archeologii 

zásadním způsobem vstoupit do debaty. Jednou ze základních metodických premis autorky (kterou by 

ale měla více zdůraznit) je značná stabilita struktur města od 11. do 15. století, kdy bylo město násilně 

podrobeno Moskvou, která ji vedla k převážně synchronnímu pojetí struktur této velké komunity. 

Autorka může navázat na svou bakalářskou práci, v níž se soustředila na svět dítěte ve středověkém 

Novgorodě. 

 Práce je rozdělena do sedmi oddílů. Po úvodních partiích předkládá autorka základní 

charakteristiku pramenů, z nichž vychází. Hlavní důraz je kladen na prameny archeologické, autorka 

proto předkládá stručný nástin vývoje lokality, který je zásadním formačním faktorem pro zachování 

archeologických pramenů. Následuje charakteristika písemných pramenů, z nichž velká část – jedná se 

o známé nápisy na březové kůře – byla objevena prostřednictvím archeologických výzkumů. Tyto 

texty nalezené v kontextu jednotlivých usedlostí v další argumentaci sehrávají klíčovou úlohu. 

 V dalším oddílu podává autorka stručný nástin vývoje středověkého Novgorodu od jeho 

počátků charakterizovaných existencí několika nezávislých sídlišť v 9. stol., přes počátky urbanizace 

v 10. století a dále až do 15. století. Této kapitole by však neškodila podrobnější diachronní 

charakteristika městského organismu jako celku rozptýlená na různých místech v textu, doplněná 

plánem. Uveden by měl být také odhad počtu obyvatel jeho jednotlivých částí i celku (i když 

pochopitelně kolísal, jak autorka uvádí jinde). V celé práci totiž vlastnění není řečeno, o jak velkou 

komunitu (komunity) vlastně šlo. Zásadní úlohu podle autorů, z nichž Oksana Zapletalová vychází, 

sehrávaly specifické vztahy mezi knížetem a vrstvou rodové aristokracie – bojary, které v průběhu 11. 

získává dominantní úlohu, silně omezující pravomoci knížete. Autorka zdůrazňuje dlouhodobé 

přežívání archaických struktur, které vtiskly sociální anatomii Novgorodu specifický ráz. 

 Další oddíl práce se soustřeďuje na sociální a profesní profil obyvatelstva. Autorka zde uvádí 

(str. 18), že se sociální struktura usedlostí nijak výrazně neodrazila na podobě usedlostí, což je ovšem 

tvrzení, které záhy vyvrací (i když s konstatováním absence skutečné chudiny lze zřejmě souhlasit). 

Autorka uvádí, že rozloha usedlostí kolísá mezi 200 -1800 m2. Tento problém by si zasluhoval 

alespoň dílčí formální analýzu (prezentovanou např. grafem), kterou by bylo možné prokázat či 

vyvrátit vazbu mezi velikostí usedlosti a majetkoprávním postavením vlastníků. V dalších kapitolách 

autorka předkládá charakteristiku bojarských usedlostí v jednotlivých oblastech města. V případě 

neagrárních aktivit dospívá k důležitému závěru častých diskontinuit v provozovaných řemeslech, 

přičemž jejich provozování na jednom místě jen málokdy přesahuje jednu generaci. Toto zjištění 

konvenuje s absencí profesních gild či cechů v Novgorodě, které známe ze střední a severní Evropy.         

 Poslední část je věnována „rodině ve středověkém Novgorodě… v různých sociálních 

prostředích“. V této části autorka poměrně často rozvádí informace uvedené výše a možná by 

neškodilo některé z partií zařadit do oddílů o sociální struktuře.  

 Celkově lze práci Oksany Zapletalové považovat za kvalifikovaný pokus o charakteristiku 

základních rysů sociálního světa středověkého Novgorodu, založenou převážně na sekundární 

literatuře, k níž ale autorka přistupuje samostatným a tvůrčím způsobem. Práce naplňuje požadavky 

kladené na magisterskou práci a doporučuji ji k dalšímu řízení.    
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