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oponentní posudek diplomové práce 

Diplomantka Bc. Iva Pohunková si zvolila ke zpracování své diplomové práce obtížné téma 

inventarizace a typologizace antropogenních zásahů v pískovcích v rurálním prostředí Čech. 

Obtížnost tématu je dána charakterem sledovaného předmětu a klade vysoké nároky na 

metodiku a mezioborové znalosti badatele. Převážná většina objektů v pískovcovém podloží 

je totiž archeologizována a podléhá různým transformačním procesům. Některé z objektů jsou 

naší stávající kultuře natolik vzdáleny, že k jejich interpretaci nelze jednoduše využít znalosti 

zprostředkované autopsií a bez definování strukturujících znaků nelze ani mechanicky nalézt 

analogie, ať již etnologické, či historické, z jiných kulturních prostředí, a s jejich pomocí 

jednoduše dospět především k představě o funkci objektu. Cestou překonávající tato omezení 

se ukazuje být jednak využití co nejširší pramenné základny; typickým příkladem je sledování 

výpovědí symbolických pramenů, ať již písemných, ikonografických či orálních, uložených 

v archivech či přítomných v terénu, a sledování co nejširších charakteristik objektů, ať již 

formálních či obsahových, pro komparace dovolující vytváření typologických řad. Práce 

s širokou pramennou základnou a sledování co nejširšího spektra vlastností objektů klade 

ovšem vysoké nároky na mezioborové znalosti badatele; s výhodou se uplatní znalosti 

z geologie a geomorfologie, krajinné ekologie, urbanismu, stavební historie, historie, dějin 

techniky, archivnictví, paleografie, kartografie, etnologie, dejin umění, archeologie a 

v závislosti na typech zkoumaných objektů četné další, z nichž zvládnutí základní 

terminologie a pochopení morfologie, dovoluje dorozumění při mezioborové spolupráci 

v širším týmu. Toto vyústění jde samozřejmě nad rámec předkládané diplomové práce, ta by 

však měla být jednoznačným vykročením naznačeným směrem. Je potěšitelné sledovat, že 

tomu tak je a diplomantka si je výše uvedených skutečností vědoma, jak o tom přesvědčivě 

vypovídají citace a seznam použité literatury.  

Diplomová práce Bc. Ivy Pohunkové přináší 51 stran vlastního textu s 27 vřazenými 

ilustracemi, což by na první pohled mohlo budit zdání, že leží na hraně formálních 

požadavků, kladených na kvalifikační práce studentské práce. Je třeba si však uvědomit, že 

úsporně psaný text obsahující původní autorská zjištění a interpretace, se opírá o rozbor více 

jak 200 archeologizovaných objektů, rekognoskovaných ve třech promyšleně zvolených 

lokalitách (Lešnice 57, Truskavna 100, Podkost 44). Autorka nezatížila vlastní text 

inventarizačním popisem uvedených objektů, který je jinak plnohodnotnou částí jejich 

deskripce, ale dala mu prostor na 201 katalogizačních kartách, které jsou součástí příloh práce 

a jsou vhodně provázané odkazy s hlavním textem. Ten je dále ilustrován 6 mapami, 3 



tabulky, 37 fotografiemi. Popisky ilustrací textu jsou vloženy přímo pod obrázky. Za velmi 

případné považuji vložení map s vyznačenými trasami rekognoskace terénu přímo do kapitol 

sledujících jednotlivé oblasti, kde jsou velmi vhodným vodítkem pro revizní a doplňující 

průzkumy. Za hlavním textem jsou  3 mapové a 15 plánových příloh. Z nich autorské plány 

jsou dva (přílohy 3 a 15). Práce je standardně vybavena seznamem ilustrací, seznamem 

tabulek a seznamem použité literatury a pramenů a seznamem příloh.  

Diplomová práce je přehledně uspořádána do šesti základních kapitol, z nichž v úvodu 

autorka stručně seznamuje se stavem výzkumu antropogenních zásahů v pískovcích Čech, 

definuje cíle práce, popisuje v práci užitou metodiku plošného tématického průzkumu a 

definuje položení tří sond průzkumu ve zvolených oblastech. Následují tři kapitoly, z nichž 

každá je věnována jedné položené sondě, tedy průzkumu a jeho výsledkům v jedné ze 

zvolených oblastí s výrazným pískovcovým reliéfem. V páté kapitole srovnává autorka 

výsledky z jednotlivých sond (oblastí) a věnuje se také porovnání výpovědních možností dvou 

základních typů použitých pramenů; dle klasického dělení pramenů archeologických a 

pramenů písemných a obrazových. V závěru pak velmi stručně sumarizuje provaděný 

výzkum, a v jeho souvislosti charakterizuje také  přednosti sledovaného pískovcového podloží 

ve vztahu ke studiu vývoje kulturní krajiny a stavební kultury českého venkova. Stanovuje 

také další možné směry výzkumu.  

Po formální stránce tak diplomová práce Bc. Ivy Pohunkové po mém soudu zcela splňuje 

požadavyk kladené na vysokoškolské kvalifikační práce. 

Za obsahově nejpřínosnější část práce považuji vlastní plošný terénní průzkum a jeho 

výsledky. Tato část je neoddiskutovatelným autorským přínosem, který ve srovnání tří lokalit 

dovoluje na základě dochovaných reliktů a stop osídlení vyslovit hypotézy o rozsahu a 

charakteru jejich osídlení. Cením také využití dosud nevyužitých písemných pramenů, zde 

zejména matrik, které přineslo přesvědčivou identifikaci uživatelů některých skalních bytů a 

obydlí, opravilo a zpřesnilo tak stávající historické poznání (např. Relichův byt 

v Šemanovickém dole, Barušky v Podkosti). Užití některých demografických dat umožnilo 

autorce zasadit skutečnosti zjištěné terénním průzkumem do kontextu vývoje lokalit, což bylo 

dalším cílem její práce. Tam, kde to pramenná základna dovolovala, se autorce se také 

podařilo dostát i dalšímu vytčenému cíli a nastínit vzájemné vztahy sledovaných stop 

urbanistického vývoje (Podkost). Naopak sledování procesu archeologizace objektů, které 

bylo posledním vytyčeným cílem, nepovažuji za zcela završené, byť v jednotlivých dílčích 

případech je jeho interpretace hodnověrná. K jeho sledování archeologizace se nabízely 

například lomové stěny signované datací posledního shozu či výrubu. Také stratigrafie 

objektů nebyla až na výjimky sledována. Především v kategorii: Relikty staveb a 

hospodářských objektů je třeba předpokládat výrazné straty, které odpovídají konstrukčním 



fázím a etapám stavebního vývoje, či např. zánikovým transformacím. Jejich odlišení 

v momentálním snímku stavu je pro interpretaci konstrukcí, zařízení, prostor a staveb 

rozhodující. Toto rozlišení v archeologizovaných stavbách však předpokládá významné 

znalosti v oblasti architektury a stavebnictví, počínaje standardním pojmenováním a popisem 

prvků, znalostí jejich vzájemné skladby a vývojových proměn. Zde jsou v práci patrné 

nedostatky, které charakterizuje záměna termínů (roh a kout u popisů místností) i chybné 

užívání dalších termínů (s. 120: šalování, stěna). Ty pak mohou vést ojediněle i ke 

zmatenému popisu (s. 139: Mezi skalním masivem a zídkou jsou vysekány veřejové dráže o 

šířce 1 m a výšce 1,9 m s otevřenou vrchní stranou ze S poloviny zakrytou převisem, které 

oddělují části 3 a 4.; s. 135:�skříňovitá prostora se zvýšeným vstupem, o šířce 70 cm, délce 1,2 

m a hloubce 60 cm) či přímo k chybnému popisu dispozice (s. 18: topeniště v zadním traktu, 

totéž na s. 118), chybné interpretaci funkce místnosti a tím pádem i k jejímu chybnému 

pojmenování (s. 29 Truskavna, obj. KP 02: černá kuchyně se zahloubeným sklepením. 

Podlaha „zahloubeného sklepení“ je oproti podlaze černé kuchyně snížena o 5 schodů, tedy o 

110 cm. Jedná se o polozahloubenou spížní komoru, což potvrzuje komunikační navázání na 

černou kuchyni, typické v dispozici trvale obytných trojdílných venkovských staveb v 

oblasti).  

Nevyvážený stav znalostí architektury se projevuje i ve vyhotovené plánová dokumentace. 

Zatímco pohledový plán objektu CP05 v Podkosti (příloha 15) je vyveden pregnatně a lze 

z něj modelovat zaniklé stavební konstrukce domu, přiloženého ke skalní stěně, dokumentace 

zachycující dispozici objektu RP07 v Lešnici (příloha 3) je jen půdorysným řezem, nikoli 

půdorysným plánem, který by dokázal zachytit informace nejen v řezané ploše, ale také pod 

ní a nad ní. Půdorysný plán je při tom základní standardní plánovou dokumentací stavby. 

Práci však doprovázejí i vážnější nedostatky, které se týkají zpracování pramenné základny. 

Výhrady mám k použité metodice hodnocení a třídění sledovaných objektů. Třídění objektů 

podle předpokládané funkce (s. 9) je jistě možné, implikuje však významné nebezpečí 

sebepotvrzování této funkce a definice kruhem (markantním příkladem z oboru: Zdeněk 

Fišera, Skalní hrady zemí Koruny české, Praha Libri, 2004; Zdeněk Fišera, Jeskynní hrady 

střední Evropy, Praha Libri, 2005). Autorka nedefinuje kritéria, na základě kterých byly 

protohypotézy o předpokládaných funkcích konkrétních objektů vysloveny. Kolize se 

projevuje v případech, kdy funkce není na základě nevyslovených kritérií zřejmá a autorka 

objekt zatřídí zcela bez vysvětlení (Podkost, obj. CF02: cesta, lom, fortifikace, Příloha 18, s. 

126). Podobná situace nastává, když objekt svou předpokládanou funkcí může náležet dvěma 

různým třídám objektů (hájovny KP01 v Truskavně a RP02 v Lešnici jsou současně 

mysliveckými objekty i relikty staveb a hospodářských objektů. Zde je na místě uvést, že 

Rozbořenka v Truskavně patrně nebyla hájovnou, protože pozemek byl přidělen k výstabě 



domu vysloužilému dolnobeřkovickému hajnému Rozbořilovi). Doporučuji proto autorce, aby 

funkci přířazovala na základě definovaných strukturujících formálních znaků objektů, neboť 

každá funkce se projevuje svou formou.  

V rešerši archivních pramenů citelně postrádám využití komentářů stabilního katastru, 

udávajících informace o vlastnících staveb a pozemků a jejich změnách, o velikostech 

pozemků a typech staveb pro 40. léta 19. století. Překvapuje také nevyužití reambulovaných 

map stabilního katastru, v nichž jsou zaznamenány změny od 40. let 19. století často až do 

poslední čtvrtiny 19. století. Údaje o demografickém vývoji obcí bylo možné i v případě 

Lešnice a Podkosti pro 80. léta 18. století a 30. léta 19. století doplnit z literatury (Jaroslav 

Schaller, Topographie des Königreiches Böhmen, vydávaná po jednotlivých dílech v letech 

1785-1791 v Praze a Johann Gottfried Sommer,�Das Königreich Böhmen: Statistisch-

topographisch dargestellt, vycházela v letech 1833–1849 v Praze). K získání odpovídajících 

údajů pro období mezi berní rulou a Schallerovou topografií bylo možné pro všechny lokality 

využít Tereziánský katastr (první 1741-1748, druhý 1748-1757) a Josefinský katastr (1782-

1789), který již obsahuje také čísla popisná z prvního číslování v roce 1772, uložené, stejně 

jako stabilní katastr, v Národním archivu.   

V kritice pramenné základny chybí zřetelný popis použité metody práce s orálními prameny 

(řízený rozhovor, volné vypravování, jednorázové dotazníkové šetření apod.) a nutné alespoň 

minimální charakteristiky respondentů, které ovlivňují jejich výpověď (věk, pohlaví, sociální 

zařazení, vztah k místu).  

K datování spodní místnosti objektu Klemperky (obj. KP06) na základě nepočetného souboru 

nalezené keramiky (s. 30, 32, 33) doporučuji větší obezřetnost. Jílové vrstvy, v kterých byl 

soubor, jehož jednotlivé artefakty jsou datovány do poměrně širokého období od 2. pol. 13. do 

druhé poloviny 15. století (Bernát), resp. dle dřívějšího nálezu do 12. – 13. století (Sklenář), 

nalezen, jsou evidentním splachem a nevznikly v souvislosti s výstavbou či provozem, 

místnosti, ale až po zániku její funkce. Přítomnost artefaktů v prostoru tak může být dána jen 

polohovou transformací.  

Přes výše uvedené výtky se domnívám, že autorka zadání diplomové práce se ctí splnila  

a doporučuji práci k obhajobě s hodnocením velmi dobře. 

 

V Ústí nad Labem, dne 5. 6. 2020                                               PhDr. Kamil Podroužek Ph.D. 


