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 Není zajisté na místě úkolem vedoucího práce posuzované dokončené dílo autorce 

hodit na hlavu či přijít s nekompromisní kritikou diplomové práce či jejích dílčích částí, 

jelikož by pouze upozornil na vlastní pochybení a nedůslednost při jejím klopotném a 

zdlouhavém vzniku. Tyto skutečnosti budou nepochybně předmětem a obsahem posudků 

oponentů práce, kteří vzhledem k zvolenému tématu a minimálnímu stupni poznání sledované 

problematiky budou mít usnadněnou cestu k pregnantnímu vyjádření velkého množství 

připomínek k předložené práci. Mým úkolem v tomto posudku bude logicky upozornit na 

klady a výhledy dalšího možného směřování studia fenoménu lázeňství a hygieny ve 

středověké Praze, což byl ostatně cíl, s nímž byla práce před třemi lety zadána a koncipována. 

 Problematika středověkého lázeňství jako nezbytné součásti každodenního života 

středověkého města (Prahu jako lokalitu centrálního významu z toho nevyjímaje; ba právě 

naopak) je téma nesmírně široké a za současného stavu poznání v podstatě nepolíbené. 

Zadané téma práce tedy od počátků naráželo na naprostý nedostatek srovnávacího materiálu a 

naráželo na zásadní problém odrazu sledovaného řemesla v archeologických pramenech. 

Zásadně přitom sehrála roli skutečnost velikosti středověké Prahy, kde torzovitost pramenné 

základny může býti nahrazena kvantitou pramenné základny. Z tohoto důvodu se Praha jevila 

jako lokalita (s výjimkou několika známých středověkých lázeňských měst) příhodná ke 

studiu této problematiky a především ke stanovení základních okruhů otázek a možností jejich 

řešení při plném vědomí nebezpečí slepých uliček a diskutabilní výpovědní hodnoty 

pramenné základny. 

 Nyní již podrobněji k vlastní práci, kterou zahajuje nelichotivé shrnutí doposud známé 

a publikované pramenné základny a literatury věnované problematice středověkého lázeňství. 

Z nepočetných publikací je zcela zřejmé, že byť se věnují dějinám lázeňství komplexně, jsou 

převážně zaměřeny na balneologickou léčebnou funkci lázní v mladších obdobích novověku. 

V tomto směru pochopitelně práce naráží na torzovitost pramenné základny, ale zároveň 

upozorňuje na prakticky nulové dosavadní využití písemných pramenů pro dějiny 

středověkého lázeňství v Praze a to nejen doposud nestudovaných a nepublikovaných archivní 

pramenů, ale i pramenů vydaných (např. díla Z. Wintra či V. V. Tomka). 

 Nechybí kapitola věnovaná terminologii a poměrně obsáhlá je kapitola zaměřená na 

historii lázeňství od antiky až do dnešních dnů, byť ne zcela přehledně strukturovaná. V tomto 

případě jde o nezbytný, i když na rozsah práce značně obsáhlý, obecný a kompilační úvod, 

který však v podobných pracích má své opodstatnění. Přes jistou nesourodost a drobné 

faktické chyby je možno říci, že zásadním způsobem rozšiřuje doposud publikované úvody 

známých a vydaných publikací věnovaných problematice lázeňství. Trochu nešťastně je do 

práce zařazeno i značné množství informací s tématikou středověkého lázeňství 

nesouvisejících, a přesahujících až do raného novověku či ještě mladších období, což je 

pochopitelně způsobeno torzovitostí pramenné základny (podobně především u cechů a 

cechovního zřízení). Za velmi potřebnou a užitečnou považuji kapitolu věnovanou cenám 

lázní v Čechách, která je doprovázena přehlednou tabulkou. Srovnáním cenové hladiny 

lázeňských objektů a jejich příslušenství docházíme k závěru, že středověké lázně patřily 
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k poměrně nákladným a drahým provozům, což do značné míry koresponduje se situací 

v Praze či přímo na sledované lokalitě. 

 Následující kapitola se již podrobněji věnuje známým a ne vždy spolehlivě 

lokalizovaným lázním ve středověké Praze, kde se zcela zřetelně projevuje deficit současného 

stavu vědomostí. Právě z této kapitoly výrazně vyvstává potřeba revize dosavadních 

publikovaných pramenů a nutnost studia doposud neznámých a nepublikovaných pramenů 

k lázním středověké Prahy, kterých je kupodivu značné množství. Shledávám zde jednu 

z nejzásadnějších možností smysluplného směru dalšího studia sledované problematiky 

s poměrně spektakulárními výsledky. 

 Nechybí srovnání s dalšími českými městy, kde je však zcela zřejmé, že situace 

s pramennou základnou a možnosti srovnávacího studia jsou ještě omezenější než v případě 

pražského lázeňství. Nezbytná pozornost, byť velmi povrchně a bez hlubšího studia 

dostupných pramenů, je věnována cechům, jednotlivým profesím lázeňského řemesla i 

sociálnímu postavení, společenské hierarchii i věčnému sváření lazebníků s lékaři a ranhojiči, 

což při vší úctě jsou všechno témata na samostatnou studii a autorka je nemohla v úplnosti 

obsáhnout. 

 Za velký přínos posuzované práce považují rozsáhlý korpus ikonografických pramenů, 

který autorka shromáždila a prezentovala v dílčích kapitolách věnovaných prostorovému 

rozložení a podobě lazeben, vlastní lazebnické a bradýřské práci i lazebnického personálu. A 

stranou neponechala ani motivy lázeňství ve středověkém umění, kde opět velice stručně 

zmiňuje a nastiňuje další rozsáhlé tematické okruhy, které by si sami o sobě zasloužily 

speciální pozornost (druhy lázní, zábava, neřest, židovské lázně, rytířské řády a lázně apod.). 

 A nyní se již dostáváme z archeologické části práce, kde autorka věnuje pozornost 

možnosti identifikace lázeňských provozů na základě archeologického materiálu. Některé 

kapitoly (např. část věnovaná kachlům) by opět vystačily na samostatnou práci a tak je 

samozřejmé, že působí dojmem stručného kompilačního shrnutí. Za pozitivní a velmi 

potřebný považuj výčet artefaktů spojovaných s lázeňským řemeslem a jejich odraz 

v ikonografických a archeologických pramenech, byť pochopitelně nemůže být vyčerpávající. 

Zcela nedostatečné archeologické poznání nemovitých součástí lázní pochopitelně naráží na 

stav pramenné základny a především schopnost identifikovat objekty související s lázeňským 

provozem v rámci archeologického výzkumu. A z tohoto důvodu byla pozornost autorky 

zaměřena na doposud nepublikovaný archeologický výzkum v Novomlýnské ulici na Novém 

Městě pražském, kde existovaly jisté předpoklady pro ztotožnění výzkumem zachycených 

objektů s písemnými prameny evidovanou středověkou a raně novověkou lázní. 

 Autorka se v této kapitole dle mého názoru poměrně dobře zorientovala v obsáhlé a 

komplikované struktuře nálezové zprávy, která čítá tři svazky a více než 1 200 stran, a 

především prošla a zdokumentovala rozsáhlý soubor hmotných archeologických nálezů 

s cílem možné identifikace lázeňského provozu na archeologickém materiálu. Tento cíl, 

bohužel s ohledem na charakter a podobu nálezové situace, nebyl zcela naplněn, i když 

podoba zkoumané situace zcela neodpovídá standardní podobě a charakteru zástavby městské 

parcely v této části města. 

 Co říci závěrem. Předložená diplomová práce pochopitelně vychází z našich 

dosavadních znalostí sledované problematiky, která je v podstatě na svém počátku. To 

podobu práce nepochybně ovlivnilo, ale zároveň je nutno zdůraznit, že pokud není výzev, 

nebude ani výsledků. Tématika středověkého, a o to více pražského, lázeňství je mimořádně 

zajímavým problémem a důležitým faktorem každodenního života středověkého města. 

Předložená práce je jakousi ochutnávkou možného, s cílem otevřít diskusi a nastínit možné 

směry dalšího studia. V neposlední řadě bylo cílem práce upozornit na tuto doposud 

opomíjenou součást života středověkého města a položit si základní okruhy otázek, které by 

se staly odrazovým můstkem k důkladnějšímu poznání nastíněné problematiky. 
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 Pokud bych měl odpovědět na otázku, zda práce splnila své zadání, musím v této věci 

konstatovat, že jsem o tom přesvědčen. Přes dílčí nedůslednosti, nejasnosti či povrchnosti u 

sledovaných témat se povedlo na jedno místo shromáždit velké penzum informací, které 

bezpochyby přispějí k dalšímu studiu tohoto velkého, opomíjeného a vděčného tématu 

spojeného s životem středověkého města. Autorka tuto možnost, i s hlavními možnými směry 

dalšího studia, naznačuje v závěru práce a to je dle mého názoru dobře. Jak jsme u 

archeologických publikací přivykli, na konci máme více otazníků, než jich bylo na počátku. A 

právě tyto otazníky na konci posuzované diplomové práce považuji za přínosné a vyplývá mi 

z nich ochota diplomantky ve studiu dané problematiky pokračovat. A to není málo, dokonce 

bych řekl, že je to potěšitelné. 

 Formální stránka práce dle mého názoru odpovídá současným požadavkům na podobu 

diplomové práce, byť by pochopitelně zasloužila důslednou redakční (především nesourodý 

způsob citací) i jazykovou úpravu. Po věcné i obsahové stránce bych práci rovněž považoval 

za standardní či spíše nadstandardní produkci, byť posuzovatelovi zkušenosti s recenzemi 

diplomových prací nejsou velké a čerpají převážně z produkce Katedry archeologie 

Západočeské univerzity v Plzni. I z výše naznačených důvodů doporučuji předloženou 

diplomovou práci k obhajobě a navrhuji hodnocení „velmi dobře“. 

 

V Praze 23. ledna 2019 

 

 

 

         Vojtěch Kašpar 

 

 

 

 


