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Předkládaná bakalářská práce se zabývá vyhodnocením textilních pozůstatků a s textilní 
výrobou spjatých nálezů z hrobky II ze známé funerální památky doby stěhování národů, 
jihomoravského mauzolea Žuráň. Tato hrobka, zkoumaná kromě prvních výkopů rytíře von 
Chlumetzkého až akademikem J. Poulíkem v polovině 20. století, se do současnosti nedočkala 
řádného a úplného zhodnocení a zůstává do velké míry „fantomem“ moravské archeologie. 
Přestože obě hrobky byly již v dávné minulosti vykradeny a o jejich původní výbavě se 
můžeme pouze dohadovat, jsou to právě drobné a nenápadné předměty, které je nutno 
informačně vytěžit, abychom význam této památky mohli plně docenit. Je nutno poděkovat 
správcům sbírkového fondu Moravského zemského muzea a především Mgr. Kristýně 
Urbanové, že diplomantce toto téma zprostředkovala a věnovala jí množství času nutného 
k tomu, aby vstřebala metodiku zpracování archeologického textilu. 
 
Práce je rozdělena do celkem 6 kapitol, z nichž ta první pojednává o užité metodě. Je nutno 
říci, že dokumentace, ale především další analýza pojednávaných předmětů by nebyla dost 
dobře možná a efektivní bez užití přístrojů, které se nacházejí na půdě specializovaných 
pracovišť. Jejich zprostředkování je dílem Mgr. K. Urbanové, která na tomto tématu začala 
před lety sama pracovat. Rozhodla se však téma postoupit diplomantce, pro kterou práce 
představovala vítané zasvěcení do problematiky. Diplomantka tak na tomto místě představuje 
princip fungování užitých metod SEM a XRF RFA, dále shrnuje základní prameny nutné pro 
posuzování dosažených výsledků a dokonce již také předběžně upozorňuje, jakých výsledků 
bylo dosaženo. Domnívám se, že to nebylo hned v úvodní kapitole nutné, bylo možné si to 
ponechat do kapitol analytických. Informace ze subkapitoly 1.3 jsou v podstatě opakováním 
toho, co bylo řečeno v subkapitole 1.2, a toho, co bude teprve uvedeno v dalších kapitolách. 
Kapitola druhá se pak již standardně zabývá přírodními podmínkami panujícími v okolí vrchu 
Žuráň a dále mapováním archeologických památek z doby stěhování národů v okruhu 10 km. 
Autorka práce se rozhodla na tomto místě také shrnout stav poznání těchto lokalit a pokusila 
se naznačit jejich kulturně-chronologický vztah k hrobce na Žuráni. Není však jasné, proč je 
zde uváděn ojedinělý nález ptačí spony z Vranovic. Autorka sice píše, že má vztah k hrobce II 
ze Žuráně, ale neuvádí, jakého charakteru ten vztah je. V subkapitole 2.3 diplomantka shrnuje 
nejstarší historii výzkumu hrobky na Žuráni, jehož autorem byl rytíř von Chlumetzky. 
V subkapitole další už se dostáváme k zásadnímu výzkumu J. Poulíka z let 1948-1950. 
Kapitola 3 se zabývá podrobným popisem hrobky II zkoumané J. Poulíkem, která je také 
předmětem diplomantčiny práce. Důležité je, že na tomto místě shrnuje také novější poznatky 
týkající se antropologických pozůstatků zde pohřbené zhruba 40-leté ženy. Slovně zde 
autorka také shrtnuje movité nálezy z hrobky II, ačkoli se domnívám, že přehlednější by bylo 
tabelární shrnutí. I na tomto místě autorka nejen shrnuje starší Poulíkovy vývody, ale doplňuje 
je i o novější zjištění – týká se to především zlomků skleněných nádob, skleněných korálků, 
kování dřevěných nádob a slonovinové pyxidy. Je zjevné, že předměty získané z hrobky je 
možné datovat v rámci rozmezí od konce 4. století do 2. poloviny 6. století různě. Ostatně 
subkapitola 3.3 pojednává právě o interpretačních svízelích tohoto hrobu. 
Po těchto v podstatě úvodních kapitolách přichází ve 4. kapitole na řadu samotné jádro 
bakalářské práce, tedy nálezy textilí a dalších nálezů souvisejících s textilní výrobou. Je třeba 
poznamenat, že vlivem vykradení hrobky se žádný z nálezů nenacházel na místě původního 



uložení, nýbrž v určitých koncentracích v různých výškách nade dnem hrobové jámy. Jde 
konkrétně jednak o zlaté lamely, jež byly původně součástí tkaniny, a dále železné předměty, 
na nichž je dnes už zetlelá tkanina otisknuta. V této kapitole následuje textilně-technologický 
rozbor zkoumaných otisků, který provedla diplomantka pod dohledem Mgr. K. Urbanové. 
K jeho metodice, postupu a výsledkům je pro mne jako neodoborníka na archeologický textil 
obtížné se vyjádřit, k tomu bude třeba vyjádření oponenta, případně konzultantky práce. 
V každém případě kladně hodnotím důsledně provedenou dokumentaci analyzovaných 
zlomků s otisky, jež je doprovozena detailními snímky z mikroskopu a diagramy 
s naznačenými směry nití. Další kategorií nálezů souvisejících s textilem jsou zlaté lamely, 
jejichž složení bylo již v r. 2010 ověřeno kvantitativní prvkovou analýzou. 
Kapitola 5 je již kapitolou interpretační. Zde diplomantka prezentuje výsledky svého 
laboratorního výzkumu a referuje, že na železných fragmentech z hrobky II je možno 
pozorovat otisky celkem 2 druhů textilií – páskového kepru s plastickým efektem 
z rostlinného materiálu a dále jednodušší plátnové vazby zhotovené však z hedvábí (první 
doklad hedvábí na území ČR v době stěhování národůl!). Zlaté lamely byly útkovými 
lamelami tkanice zhotovené na destičkách (karetkách) technikou brokátování. K těmto 
technikám na dalších stránkách diplomantka uvádí analogie zjištěné v soudobém evropském 
prostředí. Postupně také přistupuje k rekonstrukci ženského oděvu v době stěhování národů na 
základě dochovaných (a nevykradených) hrobů z Moravy a Čech. Naprosto klíčový je závěr 
diplomantky, že dochované indicie textilií z hroby II jsou srovnatelné jen s těmi nejvýše 
postavenými osobami ze soudobého evropského prostředí (Aschheim-Bajuwarenring, Saint-
Denis) a uvádí, že kupříkladu textilie tkané technikou páskového kepru byly nejoblíbenější 
v jihoněmeckém a švýcarském prostředí 6.-7. století. 
Bylo by možné směle prohlásit, že předvedený přehled problematiky, provedené analýzy a 
předložené závěry jsou obsahem práce naprosto dostačujícím, následuje však ještě kapitola 6, 
ve které diplomantka ukazuje výsledky experimentálně-archeologického výzkumu, kdy se 
vlastnoručně (opět pod vedením Mgr. K. Urbanové) pokusila replikovat výrobu tkaniny 
z plastického páskového kepru. Samotnému experimentu však ještě předchází teoretická část 
shrnující stav poznání tkanin z doby stěhování národů na území ČR, mnohdy z ještě 
nepublikovaných výsledků bádání. Úspěšný výsledek experimentu potvrdil, že tento typ 
tkaniny je možné vytvořit pomocí zařízení, jež bylo v době stěhování národů běžně dostupné 
– vertikální tkalcovský stav. Díky vytvořeným schématům a popsanému postupu práce je nyní 
možné celý postup replikovat. 
 
Bakalářská práce Vandy Jakabové je ve srovnání s ostatními studentskými pracemi 
výjimečným počinem. V prvé řadě už výběr tématu byl spojen s vysokým očekáváním, ve 
spojitosti s bakalářskou prací neobvyklým. Je zcela zřejmé, že bez vedení Mgr. K. Urbanové 
by nebylo možné nejen se k souboru dostat, ale ani zvládnout poměrně obtížnou metodickou a 
praktickou práci s archeologickým textilem a následným experimentem. Čas strávený nad 
prací je pak na jejím obsahu dobře patrný – především pasáže týkající se textilu jako 
takového, ať již teoretické nebo praktické, jsou na vysoké odborné úrovni. Domnívám se, že 
nebýt předchozích prací K. Urbanové, která v tomto směru další generaci „vyšlapala cestičku“ 
a na jejím dalším vedení se podílí, nebyla by práce na tak vysoké úrovni. Aby však předchozí 
věty nevyzněly v neprospěch samotné diplomantky, je třeba uvést, že ta se práce ujala 
zodpovědně, po dostatečné přípravě teoretické i praktické, a projevila smysl pro trpělivost a 
výdrž dotáhnout práci i přes dílčí komplikace do úspěšného konce. Grafická úroveň příloh a 
ilustrací je na vysoké úrovni, čemuž autorka vděčí částečně některým kolegům, kteří se na 
nich podíleli (A. Danielisová, T. Chlup). 
K práci mám samozřejmě i drobné výtky, ty jsou však spíše formálního charakteru. 
Domnívám se, že úvod by měl být samostatnou kapitolou, metodika pak kapitolou další. 



Závěr a shrnutí pak do značné míry opakují tpo samé. V 1. kapitole zcela chbyí subkapitola 
1.1, resp. jde o chybu v číslování. Tu a tam chybějí v textu čárky oddělující vědlejší věty, dále 
předložky nebo lze narazit na špatné skloňování. Vše se ale pohybuje ještě v rámci únosnosti. 
Narazil jsem rovněž na případ, kdy v použité literatuře nelze dohledat použitou práci (Unger – 
Velek 2017). 
 
Tato bakalářská práce není pouze předvedením schopností a potenciálu dosud začínající 
badatelky, je také dlouho vítaným příspěvkem k řešení interpretace tak výjimečné pohřební 
památky, jakou Žuráň a jeho hrobka II bezesporu i v celoevropském kontextu je. A nutno říci, 
že záměr se podařil a nezbývá než autorku motivovat, aby svou bakalářskou práci v blízké 
době přetavila do odborného výstupu, kterým bude moci obohatit evropskou archeologickou 
veřejnost o čerstvý příspěvek k výzkumu oděvu barbarských elit konce doby stěhování 
národů. 
 
Vzhledem k výše uvedenému dosvědčuji, že práce nejen splňuje požadavky kladené na 
bakalářskou práci, v mnohém by splňovala požadavky na práci magisrerskou. Navrhuji práci 
k obhajobě a to s hodnocením výborně. 
 
 
 
V Lysé nad Labem dne 27.4.2019   Mgr. Zdeněk Beneš 

Ústav pro archeologii FF UK 
Ústav archeologické památkové péče 
středních Čech 


