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Posudek oponenta na diplomovou magisterskou práci Martiny Jirouškové 

Námořní obchod v severním Černomoří v byzantské době 

Praha 2008, 118 stran, 183 obrázků (pérovky, černobílé a barevné fotografie). 

Předložená práce je výsledkem několikaletého autorčina zájmu o antický a byzantský 

námořní obchod a podmořskou archeologii, které se věnovala jako účastník 

mezinárodní expedice na Krymu, zkoumající vrak lodi u mysu Sudak. Průzkumy 

vraků námořních lodí představují unikátní soubory, které přinášejí nejen mnoho 

informaci o starověkých i středověkých technologiích, způsobu plavby, ale vypovídají 

také o struktuře a charakteru obchodních kontaktů ve Středomoří a Černomoří. 

Při jejich hodnocení M. Jiroušková úvodní část své práce věnovala historii 

dané oblasti, posouzení významu Byzance, jejímu postupnému úpadku a vlivu 

italských republik naopak sílícímu arabskému vlivu v regionu. Na tomto pozadí jej 

oprávněně hodnotí na příkladech Krymu a Chersonésu jako oblast, kde se 

multikulturní vlivy orientu i křesťanského západu prolínaly a mísily. Nálezy vraků a 

jejich inventáře představují zajímavou sondu do života řemeslníků i obchodníků. Pro 

hodnocení těchto souborů zvolila autorka několik nejdůležitějších souborů 

nalezených při březích Středozemního a Černého moře. Třetí kapitola je uvedena 

stručným přehledem, věnovaným vývoji lodí a lodní dopravy. V této části práce je 

třeba upozornit na skutečnost, uvedenou na str. 49, kde je užita formulace "vynález 

dřevěného sudu, který se začal užívat místo těžkých keramických nádob ... " - tento 

"obal" pro tekutiny a sypké zboží byl běžně užíván již mnohem dříve: dokonce i 

v provinciích od raného principátu a to nejen k transportu (viz reliéfy s námětem 

převážení sudů na vozech i lodích např. z Augsburgu, HI.-Kreuzstr., nebo 

z Frankfurtu). Kapitola 3.2. přináší stručný úvod do podmořské archeologie. 

Nejdůležitější částí práce je 4. kapitola, věnovaná keramice. Zde M. 

Jiroušková podává přehled hlavních keramických skupin pozdně byzantského a 

středověkého období ve sledované oblasti: jedná se především o glazovanou 

polychromní a rytou keramiku, dále skupiny Champlevé, Zeuxippos a "Novy svet". 

Zajímavou částí je kapitola o hrubé, užitkové keramice, která ještě dnes mnohdy 

zůstává na okraji zájmu badatelů. Autorka prokázala dobrou orientaci v nesnadné 

problematice keramických skupin a jejich početných variant. V této části práce je 

však nutné upozornit na závažnou skutečnost, která se bohužel objevuje také 

v ostatních kapitolách diplomové práce a tou je absence či neúplnost citací a 



poznámkového aparátu: práce je sice doplněna odpovídajícím soupisem použité 

literatury, ale v textu chybí odkazy nejen na stránky, ale mnohdy také na samotné 

práce - je však zřejmé (a pochopitelné) - že mnoho informací autorka přebírá). 

Pečlivější poznámkový aparát je připojen ve 4. kapitole, nicméně zde chybí 

provázanost s obrazovou částí práce. Pokud jde o konstatování, že vybrané 

keramické skupiny na rozdíl od antického období nebyly luxusním zbožím, lze 

oponovat - podobná situace byla ve sledované oblasti běžná již od období 

principátu. V případě vraku ze Serce Limani je nesprávně popis předmětu na obr. 21 

- nejedná se o břitvu, ale dřevěný (?) hřeben. 

Autorce se podařilo téma zhodnotit bez romantického balastu, který je často 

s tímto druhem archeologického materiálu primárně spojován a zaměřila se na 

podstatné otázky, s jeho výzkumem spojenými. Přes výše uvedené výhrady M. 

Jiroušková prokázala schopnost práce s materiálem, schopnost analýzy a 

zhodnocení zvolené problematiky. Proto považuji předloženou práci jako vhodnou 

pro obhajobu k udělení titulu "magistra". 

V Praze 11. ledna 2008 
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PhDr. Jiří Musil, PhD. 
Ústav pro klasickou archeologii UK FF 


