
Posudek vedoucího/školitele na magisterskou práci Ladislava Damaška 

„Dynamika osídlení Tocharistánu ve vrcholném středověku a její 

příčiny“ 

(91 normostran včetně 1 tabulky, 9 obrázků, 7 příloh v textu; + 48 stran příloh 
Praha, 2019) 

Ladislav Damašek se během celého svého studia zaměřoval na archeologii středověkého 

období a při jeho opakované účasti na práci česko-uzbecké archeologické expedice ve 

Střední Asii se logicky začal věnovat stejnému období i tam. Volba tématu diplomové práce 

pak byla poměrně nasnadě, protože výsledky průzkumů v podhorských oblastech Kugitangu 

a Bajsúntau, stejně jako starší práce, naznačovaly výrazný rozkvět osídlení zkoumané oblasti 

právě ve sledovaném období. 

Autor se v práci rozhodl zhodnotit jednak převažující typ materiálu ze sběrů, jímž je keramika 

(str. 43–47), celkem 2192 fragmentů, a jednak utřídit poznatky o sídlištích (str. 48–71) – 

celkem jde o 83 poloh s tím, že zhruba 30 z nich jsou pouze místa s výraznějšími rozptyly 

keramiky na povrchu –, jež člení z hlediska relevance na ta, která byla zkoumána přímo 

česko-uzbeckou expedicí a na ta, jimž byla věnována pozornost jinými týmy někdy dříve. 

Keramiku pak používá primárně jako indikátor chronologický, je si ovšem vědom limitů 

tohoto přístupu, zejména ve vztahu k vnitřnímu členění zkoumaného období: typologie a 

chronologie keramického zboží nejsou doposud patřičně rozpracovány, což platí zejména pro 

podhorské a horské oblasti (méně pro urbánní centra, zejména v Sogdiáně). Damašek se 

proto věnuje i diskusi o dříve vágně vyčleněné skupině keramiky tzv. horské tradice, a její 

definici (str. 79–80). Na základě svého materiálu a prostorové distribuce sídlišť se vymezuje 

také vůči dalším ve starší literatuře předestíraným fenoménům, jimiž jsou údajné průběhy 

obchodních stezek (str. 72–74), a zejména význam těžby kovových rud v zájmové oblasti (str. 

78–79). 

Pokud má práce nějaké slabší místo, pak je to především způsob datace keramiky, a to nejen 

ve smyslu odlišení vrcholně středověkého materiálu od jakéhokoliv jiného, nýbrž také přesně 

přiřazení jednotlivých forem a způsobů výzdoby jednotlivým fázím vrcholně středověkého 

vývoje. Autor zde musel při absenci lokální keramické typologie – tak, jako celá expedice – 

spoléhat na expertizu místních uzbeckých kolegů, drobné nesrovnalosti zde tedy nejsou 

vyloučeny (str. 44). 

Domnívám se, že Ladislav Damašek přistoupil k diplomové práci velmi zodpovědně a pečlivě 

zpracoval množství zcela nového archeologického materiálu (sám významnou část primárně 

dokumentoval již v rámci expedice) a prostřednictvím jeho analýzy se pokusil osvětlit 

některé jevy, spojené s osídlením oblasti ve vrcholném středověku. Toto bádání mu zároveň 

posloužilo jako východisko pro započetí vlastního projektu archeologicko-antropologického 

výzkumu, jenž je ve spolupráci s Otažskou universitou (Nový Zéland) a Termezskou 

univerzitou (Uzbekistán) plánován na letošní podzim. K podrobnějšímu rozpracování 

typologie a periodizaci VS plánuje využít nově získaný materiál ze stratigrafických řezů dvou 



až tří lokalit, kde se bude snažit získat také materiál pro C14 datace, jež umožní zasazení 

archeologického materiálu do absolutní časové osy. 

Z formálního hlediska práce splňuje všechna běžná kritéria, je přehledně a logicky členěna, 

autor systematicky a jednotně odkazuje na své zdroje, jimiž jsou nota bene namnoze 

ruskojazyčné články. Soupis použité literatury nakonec dosahuje více než šest stran. L. 

Damašek dále velmi pečlivě připravil přílohu s přehlednými mapkami a bohatými tabulkami 

s keramikou, kde zkombinoval kresebnou i fotografickou dokumentaci. Jazyková stránka je 

na slušné úrovni, překlepy nacházíme, ne však v neúnosné míře. 

Závěrem mohu pouze konstatovat, že L. Damašek v této diplomové práci vykonal maximum 

možného, a zůstaly-li některé otázky nevyřešeny, je si toho autor sám dobře vědom a značný 

potenciál tématu chce dál využít a přispět k poznání vrcholného středověku v jižní části 

Střední Asie v rámci svého plánovaného postgraduálního studia. Práce sama splňuje všechny 

potřebné náležitosti a já ji proto doporučuji k obhajobě a dovoluji si navrhnout hodnocení 

známkou výborně. 

 

 

 

V Čelákovicích 8. 6. 2019      Ladislav Stančo 


