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Posudek vedoucího práce: 

 

Předem je třeba upozornit, že si autorka vybrala lokalitu, na kterou nelze v rámci zvoleného 

chronologického vymezení v podstatě napsat běžnou bakalářskou práci postavenou pouze na 

kritické recepci primární literatury, protože k tomu jsou k dispozici v podstatě jen dvě 

vlastivědná díla: „Geschichte der Stadt Wartenberg“ od W. Feistnera z r. 1927 a „Stráž pod 

Ralskem, obrazy z dějin města“ od B. a M. Vojtíškových, která se nejstaršími dějinami města 

Stráže pod Ralskem zabývají navíc jen částečně a dost povrchně. Proto byla autorka donucena 

provést vlastní průzkum, a to jak stavebně historických, tak v edicích přístupných 

historiografických pramenů – tímto samostatným a velice záslužným badatelským výkonem 

ovšem autorka zdaleka překonala požadavky na bakalářskou práci a dosahuje kvalitativně 

v podstatě na úroveň práci diplomové. 

 

Autorka správně už na začátku analyzuje dost podrobně nejenom obě zmíněné publikace o 

dějinách města Stráže, ale i odbornou literaturu o kolonizaci resp. o rané šlechtě 

v českolipském regionu a pojednání o Stráži v přehledových pracích (str. 18-22). Přitom 

prokazuje autorka schopnost velmi pečlivé analýzy se širokým rozhledem a na studenta 3. 

řočníku bakalářského studie dějin křesťanského umění pozoruhodnou odbornou erudicí. 

Zejména si zde vážíme kritického odstupu autorky od závěrů předložených v těchto 

publikacích resp. její odvahy k vytvoření vlastního názoru. Proto můžeme taky považovat 

badatelský záměr předložené práce a její vědecké otázky za dobře postavené, byť pro 

bakalářskou práci poněkud náročné. 

 

Heuristiku písemných pramenů provedla autorka na str. 13-18) s obdivuhodným nasazením, 

prohledala velké množství dostupných pramenných edicí na všechny jazykové a historické 

podoby osobního resp. místní jména Wartenbergu/Stráže. Ale ještě mnohem více si vážíme, 

že se autorka nevyhýbala ani vnitřní kritice písemných pramenů, tj. pokusu o identifikaci 

místního jména resp. lokalizaci nejstarších zmínek kostela ve Stráži a s ním nepochybně 

související svatyně v Novosedlech – to by bylo i pro profesionálního historika dost náročné 

vzhledem k tomu, že sousední vesnice resp. kostely s těmito názvy existovaly ve středověku 

také v Jižních Čechách a v dotyčných zápisech se bohužel nikde neuvádí patrocinium. 

Velkým přínosem je proto taky toponomasticko-etymologický rozbor místních jmen 

v kapitole 3. 

V kapitole 4 zjistila autorka podobně pečlivě i archeologické prameny a skrze výbornou 

analýzu moderní odborné literatury o středověké kolonizaci regionu stanovila i terminus post 

quem pro vznik Wartenbergu/Stráže, takže o interdisciplinárním rozhledu autorky nemůže být 

sebemenší pochyb. 

 

Při sestavení rodokmenu Markvatického a posléze z něho vzniklého a značně rozvětveného 

Vartenberského rodu na str. 33-40 prokazuje autorka výbornou schopnost analýzy a 

vyhodnocení primární literatury a pramenů. Zejména v následující kapitole 6 o vzniku města 

Stráže a jeho farního kostela a hradů Wartenberg i Ralsko na str. 41-50 velice oceníme solidní 

rozbor všech v edicích dostupných nejstarších písemných pramenů, který autorka kriticky 



konfrontuje s dosavadními poznatky v primární literatuře a dochází tak ke dobře podloženým 

samostatným závěrům. Plně interdisciplinární povahu pak získá práce, tím, že se autorka 

pokusila k těmto nejstarším pramenům obou hradů a Stražského kostela zjistit středověká 

jádra těchto staveb. V případě hradu Vartenberk se autorka neuspokojila s protichůdnými 

tvrzeními starší literatury, ale provedla samostatný stavebně historický průzkum tohoto 

objektu, kde své zjištění na str. 53f opírá o solidní fotodokumentaci klíčových nálezových 

situací (obr. 11-18), která svojí profesionalitou překoná leckterou obrazovou přílohou 

uměleckohistorických publikací často postrádajících jak fototabuli, tak měřítko nebo barevná 

tabulka – tím vším autorka znovu zdaleka předčí požadavky kladené na běžnou bakalářskou 

práci. Nejvíce si v tomto ohledu vážíme prospekci druhotně zazděných architektonických 

fragmentů zaniklé středověké stavby ve Stráži pod Ralskem na str. 59 (vč. obr. 24-27). 

 

Vzhledem k žalostnému stavu bádání, ze kterého musela autorka vycházet, se nedá ještě 

očekávat zařazení autorčiných nových zjištění do širšího (nad)regionálního i vývojového 

kontextu – autorka si ve své bakalářské práci položila základy vlastního a velmi 

ctižádostivého interdisciplinárního průzkumu klíčových děl ze zakladatelské činnosti jednoho 

z nejvýznamnějších šlechtických rodů českých středověkých dějin. Proto důrazně 

doporučujeme, aby autorka během magisterského studia pokračovala v realizaci přesně těch 

dalších badatelských úkolů, které si stanovila v poslední kapitole 9, resp. v závěru, a dále aby 

nám své výsledky předložila v diplomové práci. 

 

Formálně dodržuje celá práce citační úzus, a to jak v poznámkovém aparátu, tak v seznamech 

vyobrazení i v popiscích pod obrazy, jediná drobná vada je nejednotné umístnění poznámek 

někdy před, někdy po čárce resp. tečce. 

 

Závěrem můžeme znovu opakovat, že autorka nejenom kvalitativně resp. značným přínosem 

pro bádání, ale i rozsahem práce o 113565 znaků včetně mezer v podstatě téměř dosahuje 

úroveň diplomové práce. Proto můžeme bakalářskou práci Terezy Panoškové vřele doporučit 

k obhajobě a navrhujeme bez pochybností hodnocení výbornou. 

 

 

V Praze, dne 29.8.2017                                                      ………………………………….. 

              podpis vedoucího bakalářské práce 


