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Posudek oponenta na bakalářskou práci Luboše Rypky 
Nálezy římsko-provinciální spotřební keramiky z Čech 
(Finds of Roman-provincial Utility Ware from Bohemia) 
Praha 2007,119 stran textu, 4 tabulky, 2 grafy, 62 kresebných a fotografických 
vyobrazení, 11 map s rozšířením jednotlivých keramických druhů. 

Autor práce si jako cíl vytýčil nové revidované zhodnocení nálezů římsko

provinciální spotřební keramiky z českých nálezů. Přestože toto téma se v české 

archeologii řeší již několik desetiletí (především práce V. Sakaře, E. Droberjara 

a v poslední době M. Stanča), nenalezlo dosud uspokojivé řešení. Důvodem je 

jistě stav pramenné základny, spočívající mnohdy ve značné fragmentárnosti 

nálezů a z ní vyplývajících problémech s určením i identifikací této keramické 

skupiny. V úvodní kapitole L. Rypka stručně vymezil charakter své práce, 

sestavení katalogu římsko-provinciální keramiky kromě sigillat, lamp a dalšího 

terakotového materiálu. Následuje nástin dějin bádání nejen na našem území, 

ale také v sousedních provinciích. V kapitole "Keramické druhy zastoupené 

v Čehách" autor vymezuje 11 (resp. 12) keramických skupin provinciálních 

dílen, zastoupených na našem území v době římské. Autor využívá pro jejich 

hodnocení v odpovídajícím rozsahu práce rakouských a maďarských autorů. 

Nicméně zde se setkáváme s určitými terminologickými problémy - např. výraz 

"zonálně malovaná keramika" (s. 20), případně "pannonská keramika s lesklým 

potahem" (povlakem ?) nejsou příliš vhodné, ale jsou výsledkem neustálené 

české terminologie. Nejdůležitější část práce pak představuje obsáhlý katalog 

(s. 26-98). Zde autor shromáždil nálezy ze 40 lokalit. Katalog je přehledný a 

autor se snažil zohlednit nejdůležitější data: místo nálezu, určení typu, tvaru, 

provenience, datace. Pokud je to možné, zmiňuje také nálezové okolnosti. Je 

otázkou, zda je vhodné, zařadit také materiál z laténských oppid - jedná se typy, 

které jsou italské (nikoli provinciální) provenience a nálezové okolnosti se liší od 

většiny dalších předmětů (transportní amfory dosud v germánském prostředí 

chybí - výjimku z našeho území představují exempláře z Mušova-Hradiska). 

Nicméně tyto předměty mohou sloužit jako určité srovnání rozdílů mezi oběma 

skupinami. Z katalogu vyplývá, že z území Čech pochází především jemná a 

hrubá šedočerná keramika spolu se zbožím žlutooranžovým. Stručné 

zhodnocení na str. 21-22 lze považovat dle mého názoru za oprávněné. Pokud 

jde o datování nálezů, jedná se vesměs o malé, nepříliš dobře dochované 



zlomky a datování, navržené autorem, lze akceptovat. Největší množství nálezů 

patří 2. - 3. a 2. polovině 4.- 5. stol. po Kr. Kladně lze hodnotit také přehledné 

tabulky a grafy, stejně jako dobrou úroveň (ve srovnání se staršími pracemi) 

obrazové a fotografické přílohy, jež jsou do značné míry autorovým dílem. 

Pokud jde další možnosti, autor by se mohl pokusit vyřešit také 

skutečnost, zda např. fragmentarizace většiny nálezů je výsledkem skutečnosti, 

že se jedná převážně o nálezy sídlištní, nebo je tento stav dokladem 

specifického zacházení s římsko-provinciální keramikou. V případě pokračování 

bych za vhodné (kromě zařazení dosud problematických či nových nálezů) 

doporučoval také stručné shrnutí výskytu a rozšíření ostatních předmětů 

římského původu na našem území a pokus o jejich zhodnocení ve srovnání 

s nálezy tohoto keramického zboží, alespoň v rozsahu chronologické 

korespondence. Podobná analýza provinciální keramiky by dle mého názoru 

měla přispět k přesnějšímu pochopení vztahů mezi Římany a naším územím. 

Práce, kterou Luboš Rypka předložil pro obdržení titulu bakalář, splňuje 

dle mého názoru nároky kladené na tento typ prací a z toho důvodu ji považuji 

za vhodnou pro obhajobu. 

V Praze, 23. srpna 2007 

~ . ',.~;;:./L-~----ř';/ 
PhDr. Jiří Musil, PhD. 
UK FF v Praze, 
Ústav pro klasickou archeologii 
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