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Oponentský posudek diplomní práce 

  

Ladislav Damašek si za hlavní cíl své práce vytkl zodpovězení otázky výrazného rozvoje 

osídlení horských a podhorských oblastí Kugitangu a Bajsúntau v jižním Uzbekistánu a jeho 

dynamiky v období vrcholného středověku (zde přibližně 800-1240). Prostředkem k dosažení 

tohoto cíle se mu stalo vyhodnocení materiálu vrcholného středověku získaného v rámci činnosti 

česko-uzbecké expedice v tomto prostoru v letech 2014–2018. Skutečnosti, zjištěné archeologicky 

česko-uzbeckou expedicí, srovnává s údaji o historickém vývoji oblasti a uvádí je do kontextu 

tamní materiální kultury. Poté přistupuje k vyhodnocení materiálu, které zahrnuje rozbor 

použitých metod a vypovídacích možností materiálu s přihlédnutím k předchozímu bádání včetně 

jeho revize. Podává rovněž soupis lokalit zkoumaných předchozími badateli i česko-uzbeckou 

expedicí spadajících do zkoumaného období. Autor posléze uzavírá práci vyhodnocením 

dynamiky osídlení a faktorů, které mohly přispívat jeho rozvoji ve vrcholném středověku. 

Práce se regionálně zaměřuje na nejjižnější část Turkmenistánu v afghánistánském 

pohraničí. Ladislav Damašek zde předkládá historickou chronologii oblasti, jakož i popis jejích 

přírodních podmínek. Těžiště práce však představuje analýza a interpretace archeologického 

nálezového materiálu, především keramiky. 

Keramické produkci středověkého muslimského světa se věnuje velmi početná 

literatura. Pro naše poměry se hodí informované práce Vladimira Jurjeviče Kovala o 

keramických importech na Rusi (např. Koval‘, V. J.: Keramika Vostoka na Rusi, IX-XVII 

veka, Moskva: „Nauka“ 2010; Koval´, V. J.: Importnaja polivnaja keramika Toreckogo 

poselenija, in: Ot Rusi do Kitaja : iz novych archeologičeskich issledovanij, Sbornik stat´ej 

k jubileju Ju. Ju. Morgunova, Moskva: Institut archeologii RAN 2017, 42-73). Termín 

„kašínová keramika“ (str. 27), nejspíše převzatý z odborných publikací v ruštině, se vztahuje 

ke keramice označované v jiných jazycích jako „kášánské zboží“ (Kashan ware) podle íránské 

lokality Kášán (k němu Margaret S. Graves, “KASHAN vii. KASHAN WARE”, Encyclopaedia 

Iranica, online edition, 2014, available at http://www.iranicaonline.org/articles/kashan-ware 

[datum náhledu 15. 5. 2019]). 

Ve věci metodiky provádění a interpretace povrchových průzkumů třeba přihlédnout 

k neocenitelné publikaci bohužel nedávno zesnulého Anthony Wilkinsona (T. J. Wilkinson: 

Archaeological Landscapes of the Near East, Tucson: The University of Arizona Press, 2003) 

a úvaze podrobit jeho tezi o rozptylech keramických zlomků v koncentrických kruzích kolem 

dávných sídlišť, zachycujících hnojení polí domácím odpadem. 

Autorovy závěry upozorňují na výrazný růst intenzity osídlení zejména v 11. – 12. 

století, a rovněž na četné doklady těžebních a hutních činností. Tento poznatek se shoduje 

s doklady o ubývání a posléze vymizení stříbrného muslimského oběživa na severu Evropy 

zhruba na přelomu 10. a 11. století, které se někdy spojují s ukončením činnosti stříbrných 

dolů ve střední Asii. Zde možno předpokládat, že právě vyčerpání tradičních ložisek 
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nerostných surovin mohlo vést k zintenzivnění prospektorských činností při hledání nových 

zdrojů kovů (k věci nejnověji Mats Roslund: At the end of the silver flow, in: L. Larsson, F. 

Ekengren, B. Helgesson, B. Söderbergh (edd.), Small Things Wide Horizons, Studies in 

Honour of Birgitta Hårdh, Oxford: Archaeopress Publishing Ltd. 2015, 43-48). 

Cestovní zápisky buddhistického poutníka 7. století Süan-canga jsou k dispozici už i 

česky (Süan-cang: Zápisky o západních krajinách za Velkých Tchangů, přeložil Josef Kolmaš, 

Praha: Academia 2003).  

Autor vládne stručným, jasným a koncízním jazykem. Všechny náležitosti práce jsou 

v souladu s obvyklými usancemi. Ilustrační materiál je bohatý a hodnotný, zvláště mapy si 

zaslouží pozornost. Tu a tam se v práci vyskytující překlepy (např. Encyclopaedia Britanicca; 

„abbásovským chalífou al-Mamúnen“ /recte Ma´múnem/, str. 20; „Amurdarji“ str. 22; 

„povrch terénu trvale krytý faunou“ /recte flórou/, str. 36; „Afarsiab“ /recte Afrasiab/, str. 44; 

„na říčných terasách“ /recte „říčních“/, str. 68; „sapadá“ /recte „spadá“/, str. 71). 

 Celkové hodnocení ovšem nemůže nevyznít kladně. Ladislav Damašek prokázal v díle 

„Dynamika osídlení Tocharistánu ve vrcholném středověku a její příčiny – Settlement 

dynamics in Tokharistan of the High Medieval Period and its causes“ pozitivně své 

schopnosti, kvalifikaci, elán i nadání pro dobrou volbu badatelských otázek. Jeho práci 

doporučuji k obhajobě. Navrhuji klasifikaci stupněm „výborně“. 
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