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Hodnocená bakalářská práce Vandy Jakabové je zaměřena na problematiku textilní výroby 

v období stěhování národů a její poznání na základě dostupných archeologických nálezů 

z území Čech. Jedná se o zajímavé a dosud uceleně nezpracované téma, které je pro bádání o 

dané době a její hmotné kultuře nepochybně velmi užitečné.  

Bakalářská práce je přehledně a logicky rozčleněna do šesti hlavních bloků, dále dělených do 

příslušného počtu kapitol a podkapitol. 

V úvodní části se autorka věnuje pramenné základně a metodologii práce. Zaměřuje se 

především na textilně technologický průzkum a analýzy textilních pozůstatků, které přinášejí 

stěžejní informace o technickém charakteru zachovaných textilií. 

Druhá i třetí kapitola jsou věnovány lokalitě Žuráň, v níž jsou shromážděny informace o 

přírodních podmínkách a nálezům z období stěhování národů v okolí lokality. Největší 

pozornost je věnována samotné mohyle, a to přehledu archeologického bádání, nálezové situaci, 

přehledu nálezů z různých materiálů a interpretaci.  

Stěžejní část práce tvoří čtvrtá kapitola, v níž autorka představuje žuráňské nálezy textilií a 

předmětů souvisejících s textilní výrobou. Velice pozitivně hodnotím to, že autorka se sama, 

pochopitelně ve spolupráci se zkušenou badatelkou K. Urbanovou, pustila do provedení textilně 

technologického průzkumu a dokumentace textilií, což není, zejména v případě textilií 

zachovaných v korozních produktech kovových předmětů snadná záležitost.  

Mezi zkoumanými předměty bylo 7 fragmentů s pozůstatky ojedinělé vazby s plastickým 

efektem, která je kombinací útkového 1/2 a osnovního kepru 2/1 (v práci chybně uvedeno 

„kombinácia útkového a osnovného kepru 2/1“). Autorka pro tuto vazbu používá slovenský, 

anglický a německý ekvivalent (pásikavý keper / barred damask / rippenköper), což je velice 

vhodné pro vyhledávání paralel v zahraničních nálezech. Je škoda, že nepracuje také 

s termínem českým, protože ojedinělost tohoto nálezu v českém materiálu zatím nepřinesla 

potřebu zavedení takového termínu. Zajímavé je i určení použité textilní suroviny, k němuž 



byly využity moderní analytické postupy, což samozřejmě zvyšuje vypovídací hodnotu 

zkoumaných nálezů. Obzvláště to platí u jednoho z fragmentů, na němž je kromě zmíněné 

keprové vazby i pozůstatek tkaniny s plátnovou vazbou, u níž bylo jako surovina s velkou 

pravděpodobností určeno hedvábí. To tak představuje první nález tohoto typu z prostředí České  

republiky z doby stěhování národů.  Další zkoumání bylo věnováno zlatým lamelám, které se 

dochovaly z původního textilního výrobku. Zde byly využity výsledky v minulosti provedené 

prvkové analýzy (XRF RFA), pořízena byla nová dokumentace. 

Další kapitola se věnuje vyhodnocení textilních nálezů, analogiím a interpretaci. Autorka zde 

uvádí celou řadu analogických nálezů, prokazuje tím znalost a orientaci v zahraniční literatuře. 

Zcela správně pracuje i s nejnovější prací K. Grömer a A. Rast-Eicher z roku 2019, bohužel 

však tento titul chybí v závěrečném soupise literatury (!). Výhradu bych zde měla k používání 

termínu „hodvábne plátno“. Termín plátno v češtině označuje jak typ vazby, tak i typ materiálu 

– tkaninu z rostlinných vláken. Pro hedvábí je tak potřeba používat termín hedvábná tkanina 

v plátnové vazbě, předpokládám, že ve slovenštině by byl tento termín rovněž vhodnější.  

Následuje přínosná šestá kapitola, v níž s velkým osobním vkladem autorka předvádí 

experimentální ověření proveditelnosti zjištěné vazby na dobovém typu tkalcovského stavu. 

Začátek kapitoly tvoří přehled textilií a textilní produkce v době stěhovaní národů v ČR, což do 

této kapitoly příliš nezapadá, spíše měl tvořit samostatnou část práce. Podstatný je zde vlastní 

experiment, který pomohl pochopení utváření plastického dekoru tkaniny, způsob navlečení 

osnov a pohybování prošlupního zařízení. Nesrozumitelné v této části zůstává rozhodnutí 

experimentátorky nejprve zkoušet variantu kombinace plátnové vazby a osnovního kepru 2/1, 

když v předchozích pasážích se u žuráňského nálezu o této kombinaci nikde nehovoří a ve 

výsledcích textilně technologického průzkumu je uvedena jednoznačně kombinace dvou keprů. 

Navíc interpretace kombinace plátnové vazby a kepru byla na str. 86 u analogického nálezu 

označena jako chybná.  

Konec práce tvoří závěrečné shrnutí, překvapivě rozdělené do dvou překrývajících se kapitol, 

anglický souhrn a soupis použitých pramenů a literatury. Práce je doplněna obrazovou 

dokumentací, kde velice hodnotím zejména autorčinu vlastní dokumentaci. 

Předloženou práci, i přes uvedené drobné nedostatky, hodnotím velmi kladně, domnívám se, 

že výrazně převyšuje parametry bakalářské práce. Významným přínosem je jednoznačně 

revize starých nálezů textilií ze žuráňské mohyly, které díky modernímu analytickému 

postupu přinesly velice zajímavé informace o textiliích z doby stěhování národů, tedy 

z období, pro něž nemáme z našeho území příliš mnoho dokladů textilní produkce. Výsledky 



průzkumů textilií i experimentální ověření by si jistě zasloužily publikaci v odborné literatuře, 

což autorce vřele doporučuji. 

     

Bakalářskou práci Vandy Jakabové doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení stupněm 

výborně. 

 

 

 

V Praze 13.5.2019                                                                   PhDr. Helena Březinová, Ph.D.  

 


