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Námořní obchod v severním Černomoří v byzantské době 

Práce vychází ze zájmu diplomandky o oblast, ve které se také sama účastnila (na Krymu) 

podmořské expedice, zkoumající vrak jedné pisánské lodi, zničené Janovany u mysu Sudak. 

První část je věnována historickému přehledu situace, kdy Černomoří mělo pestrou historii 

jak na severu s nomádskými národy a většinou jen krátce trvajícími říšemi. 

První kapitola nezabývá dějinami severního Černomoří a nomádskými národy, které postupně 

tuto oblast ovládaly, resp. Také jejich vztahy k byzantskému impériu. V další části probírá 

doplomandka stručně dějiny italských námořích republik -Amalfi, Pisy, Janova a Benátek. 

Shrnutí této části přináší kapitola o námořním obchodu v kontextu politické situace 

v Černomoří i Středomoří. 

Nedostatkem této obecné části je, že chybí přímé odkazy na prameny, ze kterých čerpala, i 

když není těžké najít její prameny v seznamu literatury. Rozhodně jde ale o formální 

nedostatek. 

Druhá část se zabývá Chersonésem v postantickém období a keramikou odtud, na základě 

místních i amerických výzkumů Texaské university. Chersonésos se udržel až do konce 

Byzance, dokonce několik let po pádu Konstantinopole. 

V další části se autorka zabývá vývojem lodí a námořní dopravy od antiky po středověk. 

Prokázala, že si získala přehled i v této oblasti, její text prokazuje. Vedle známých vraků 

z Yassi Ada a Bozburunu v Turecku autorka pojednává také o některých dalších, zejména o 

vraku z Cama1ti Burnu v Egejském moři. 

Pisánský vrak u pevnosti Sudak na Krymu, jehož výzkumu se autorka sama zúčastnila 

je pojednán podrobněji; její příspěvek je heuristický, neboť vychází z bezprostřední autopsie a 

má také odtud vlastní snímky, které na místě během podmořského výzkumu pořídila. 

Ve 4. části se autorka zabývá vývojem keramiky od konce antiky do doby pádu 

Chersonésu v polovině 15. století. Tato část práce je již aspoň částečně provázena přímými 

odkazy, i když by jich mělo být více. Ovšem bezpochyby prokazuje i tato část, že 

diplomandka si získala kompetenci v klasifikaci pozdně byzantské a středověké keramiky 

černomořské oblasti a také v oblasti Egeidy, a to jak v oblasti transportních amfor, které jsou 

především datovacím prostředkem v podmořské archeologii, tak jemné i kuchyňské keramiky 



drobnější. I na tomto poli se seznámila se základními klasifikačními systémy jednotlivých 

keramických tříd a prokázala, že je dokáže s úspěchem používat. 

Výborně připravená je ilustrační část, a lze vyzdvihnout, že vesměs při převzatých 

obrázcích je přesně citováno, odkud pochází předloha dané ilustrace. Kdyby tomu tak bylo i 

v textu, práci by bylo lze hodnotit daleko lépe. 

V celku jde jaksi o shrnutí materiálu z různých stran a přístupů, o jakousi přípravu 

k hlubšímu ponoru do dané problematiky ve více konkrétní formě. 

Z tohoto hlediska jistě práce splnila svůj cíl, přes uvedené už - v převážná většině 

formální - nedostatky, které si musí diplomandka uvědomit a příště se jich nedopouštět. 

V Praze dne 23. ledna 2008 

'\ ('-~0 v' I-A 
Prof.dr. Jan Bouzek 


