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 Předložená práce je sympatická tím, že nezpracovává téma již mnohokrát zpracované, 

ale věnuje se tématu zatím z pohledu archeologie nepovšimnutému. Toto nepovšimnutí je 

ovšem dáno více než chudou pramennou základnou, což je pro autorku na druhou stranu jistá 

nevýhoda, neboť jí chybí srovnávací materiál. 

 Bez ohledu na tento handicap lze mít připomínku již k samotnému chronologickému 

vymezení tématu, resp. jeho horní hranici, položené do 17. století. Dle slov autorky znamená 

tato doba "konec veřejných lázní jako klasické instituce" (s. 7). Ačkoli jsou jisté problémy 

veřejných lázní v souvislosti s konkurencí lázní soukromých (ovšem již pro dobu druhé pol. 

16. století), s epidemiemi i s růstem cen paliva naznačeny (s. 25), v textu se na řadě míst 

setkáváme s informacemi o příslušných ceších, jejich řádech a privilegiích (jasně 

dokládajících fungování řemesla ve vazbě na veřejné lázně) nejen pro celé 17., ale i 18. 

století, a dokonce i lázeň u sv. Klimenta, jež je hlavním předmětem pozornosti předloženého 

textu, fungovala přinejmenším ještě v první polovině 18. století (s. 86-7). Bylo by tedy snad 

vhodnější vymezit horní časovou hranici koncem cechovního zřízení, případně zvolený termín 

poněkud jasněji vyargumentovat. 

 První část, věnovaná obecnému přehledu historie lázeňství, by si rozhodně zasluhovala 

přehlednějšího uspořádání. Jsou-li samostatné kapitoly věnovány obecnému chronologickému 

přehledu, neměla by vzhledem k horní časové hranici chybět kapitola "Novověk", případně 

"Raný novověk". K lepší orientaci by přispělo i rozdělení na historický vývoj obecně (ve 

světě, v českém prostředí) a samostatně pak na vývoj lazebnictví v pražských městech - např. 

v kapitole věnované cechům není někdy zřejmé, zda se informace týkají cechů obecně, anebo 

konkrétně Prahy. Jiné strukturování textu by nadto přispělo k eliminaci opakujících se 

informací, které si navíc místy protiřečí, resp. ne zcela se shodují (příkladem budiž údajná 

absence písemných zpráv o lázních v českém prostředí pro raný středověk, vyvrácená o pár 

stránek dále citací Kristiána, případně opakované a ne zcela si odpovídající údaje o rozdílech 

mezi lazebníky a bradýři). 

 V "historické" části textu lze registrovat i řadu nepřesností, z nichž některé jistě padají 

na vrub méně obratným formulacím, jiné pak prozrazují nedostatečnou hloubku historického 

školení (nedostatek způsobený ne tak autorkou samotnou, jako spíše současným systémem 

výuky). Příkladem může být např. pasáž věnovaná cechovní organizaci - např. některé z 

uvedených atributů se rozhodně nevztahují k cechům obecně (pokud vůbec), mylná je rovněž 

definice zemského cechu.. 

 Přínosným počinem je rozhodně soupis historicky doložených pražských lázní. 

Vhodné by ovšem bylo lépe specifikovat jejich polohu, soupis doplnit pořadovými čísly a ta 

pak uvést u příslušných objektů v přiložených plánech - neznalému čtenáři není třeba jasné, 

zda Židovská lázeň není totožná s Novou lázní za Židy (případně s nelokalizovanou lázní u 

kostela sv. Valentina - podobná úvaha by jistě stála za zmínku). 

 Oddíl věnovaný lázni odkryté v Novomlýnské ulici je rozdělen na část historickou 

(kap. 8.1.1) a archeologickou. V části věnované historii daného místa by jistě stálo za to lépe 

objasnit důvody, vedoucí ke ztotožnění lázně u sv. Klimenta s lázní U Erbů. Překvapivá je tu 

absence nejstarších písemných zpráv k této lázni se vztahujících. Ačkoli ve stručném přehledu 

pražských lázní (s. 34) je nejstarší zmínka o ní uvedena již k roku 1379, na místě věnovaném 



speciálně této lokalitě chybí, stejně tak jako řada dalších, identifikujících střídající se majitele 

až do konce 1. čtvrtiny 15. století, ačkoli pocházejí ze stejného zdroje jako zpráva nejstarší, 

tedy z Tomkova Místopisu. 

 Autorka se rovněž nevypořádala s objasněním rozporů v lokalizaci lázně - Tomek ji 

klade na místo domu č. 1238 (takto také autorkou uvedeno v soupisu pražských lázní), 

archeologický výzkum ovšem proběhl na parcele domu č. 1248, tedy domu sousedního. Snad 

by zde mohl ležet klíč k vysvětlení skutečnosti, že ačkoli je lázeň v písemných pramenech 

doložena přinejmenším ještě k roku 1724, archeologicky není na zkoumané ploše registrována 

již od počátku 16. století. 

 Naopak střídmější by mohly být pasáže týkající se popisu nálezové situace - jejich 

zaměření na situace bezprostředně se vztahující k lázni a na její dochované relikty by jistě 

postačovalo; to samé pak platí i o movitých artefaktech. 

 Formální připomínky lze vznést především ke způsobu citací literatury a pramenů. 

Styl citací by měl být jednotný, ne tedy v úvodní pasáži používat písmo tučné, dále pak 

normální. Podstatnější námitka se týká citování pramenů. Je-li v textu odkaz ve formě "AMP 

13879", "AMP 1636" apod., pak pod touto "hlavičkou" by se měl objevit rovněž v seznamu 

pramenů (poté za dvojtečkou samozřejmě detailně popsaný); totéž pak platí i pro prameny 

vydané. Pod jedním titulem ("AMP") také v seznamu pramenů nelze uvádět více rukopisů atd. 

atd. V "archeologické části" textu je citelná absence odkazů na obrazovou přílohu - např. 

popisy terénních situací v jednotlivých časových horizontech (včetně čísel příslušných 

kontextů převzatých z nálezové zprávy) se pak jeví málo srozumitelné. Lepší představě o 

terénní situaci by přispělo i zpřehlednění části plánové dokumentace (obr. 79-81), případně 

zařazení terénních fotografií, pokud jsou k dispozici. 

 Konečně v seznamu literatury by se snad mohly objevit i některé další tituly, z 

obecnějších, leč k vlastnímu tématu se úzce vztahujících např. Winterova stať "V lázních" 

(Sebrané spisy VII), ze specifičtějších pak Merhautova "Malostranská lázeň v rudolfinské 

době". Zarážející je, jak již bylo řečeno, absence novoměstského dílu Tomkových Základů 

místopisu (Tomek 1870). Naopak některé v textu citované práce v seznamu literatury a 

pramenů chybí - např. zcela namátkově zjištěný "Komenský 1991"). 

 Přes výše uvedené se autorka s tématem vypořádala v rámci diplomové práce 

uspokojivě. Navzdory poněkud chaotickému formálnímu uspořádání je třeba ocenit 

shromáždění řady roztroušených historických údajů včetně bohaté kolekce dobových 

ikonografických pramenů, jež může posloužit jako dobré východisko k pokračování v daném 

tématu. Z textu je rovněž patrné, že se autorka nespolehla jen na excerpci informací z 

nálezové zprávy, ale věnovala se i práci s terénním výzkumem získaným materiálem.  

Práci proto doporučuji k příslušnému řízení a navrhuji klasifikovat jako velmi dobrou. 
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