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Hradiště lze považovat uzlové body raně středověké společnosti, které ve většině případů 

slučovaly řadu funkcí, jako byla obrana, moc nad krajinou a v neposlední řadě bychom zde 

našli sídla dobových elit. Práce Ladislava Damaška se zaměřila na problém zástavby těchto 

objektů. První část práce je věnována přehledu základních konstrukčních variant raně 

středověké architektury, přičemž v poslední části oddílu se autor věnuje vlivu formačních 

procesů na možnosti dochování jednotlivých typů staveb v archeologickém obrazu. 

Konstatuje např. velmi nízkou šanci pro dochování staveb srubové konstrukce.    

V dalším oddíle se autor zaměřil na dvanáct nejlépe archeologicky poznaných hradišť 

v Čechách a analyticky překládá jednotlivé zastoupené typy staveb, pozornost při tom poutají 

především objekty, které se vymykají domácí stavební tradici, jako je poněkud problematická 

gigantická halová stavba na Staré Kouřimi, nebo dvoukřídlá budova na předhradí Levého 

Hradce. Ve shrnutí autor přesvědčivě shrnuje základní závěry týkající se nejen architektury 

samotné, ale i problému rozložení a strukturace zástavby, k níž lze ale s ohledem na omezený 

rozsah výzkumů možné prozatím říct poměrně málo. 

 Druhá část práce se zaměřila na situace na hradišti ve Staré Boleslavi, zkoumané dr. I. 

Boháčovou z Archeologického ústavu AVČR jižně od baziliky sv. Václava, která byla rovněž 

konzultantkou L. Damaška a poskytla mu kompletní nálezový fond a dokumentaci výzkumu. 

Po základním seznámení s lokalitou a jejím výzkumem se tedy L. Damašek mohl zaměřit na 

analýzu dvou rozměrných roubených staveb, které prodělaly minimálně jednu fázi přestavby, 

po nichž zůstaly zachovány negativy základových věnců. Autor se úspěšně ujal nejen 

hodnocení poměrně složitých terénních situací ale také nálezového fondu zastoupeného 

především zlomky keramických nádob, které bylo možno chronologicky zasadit do 

středočeské keramické sekvence a tím rámcově datovat i diskutované stavby. 

Autor zvládl jak práci s publikovanými zdroji, tak i s praktickou „case study“. Práce 

jednoznačně naplňuje požadavky kladené na bakalářskou práci a doporučuji ji proto 

k obhajobě. 
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