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tabulky, 2 grafy, 62 kreseb a fotografií, II map. 

Bakalářská práce Luboše Rypky je věnována nesnadnému a dlouho opomíjenému tématu 
římskoprovinciální spotřební keramiky nalezené v Čechách, tedy importované keramice 
mimo luxusní druhy, zvl. terru sigillatu. Chronologicky zaujímá práce dobu římskou i dobu 
stěhování národú. Tímto tématem se nedávno zabýval Milan Jančo, který navázal na 
předcházející práci Sakařovu shrnutím nových nálezú. Luboš Rypka mohl dále rozšířit fond 
spotřební keramiky opět novými nebo nově identifikovanými nálezy, na rozdíl od Janča 
zakládá svou práci také na revizi a zčásti nové dokumentaci starých nálezú. Je nepochybné, že 
jde o práci náročnou a lze pochopit, že v rámci bakalářské práce nemohla být ještě revize 
nálezú provedena ve všech sbírkách a depozitářích. 
Oddíl věnovaný historii bádání o běžnější provinciální keramice je, pokud jde o Čechy, ovšem 
jen stručný, podává však informovaný přehled o situaci na území někdejších porýnských a 
podunajských provincií a také na Moravě a na Slovensku. 
V další kapitole probírá autor keramické druhy zastoupené v Čechách z hlediska původu, 
technologie, tvaru, výzdoby, rozšíření a chronologie. Autor zde vychází z třídění a často 

ovšem odchylné terminologie různých autorů, některé varianty doplňuje. Vzhledem 
k naprosté převaze německé literatury na toto téma mají v textu své oprávnění i německé 
názvy jednotlivých druhů, měly by však být uváděny v závorce za převzatým nebo 
upraveným názvem v češtině, nikoli naopak, což je nevhodné zvláště při odkazu na práce 
v češtině nebo slovenštině. Kapitola dokládá dobrý autorúv přehled, především na základě 
cizojazyčné literatury, o celé problematice, její obsah není však přímo vztažen - mimo 
samotného faktu zastoupení uváděných druhú v Čechách - k českým nálezúm. 
Dostáváme se tak k neobvyklé koncepci práce, která je jí na újmu. Přes opakované nabádání 
vedoucího práce, aby katalog byl omezen na obvyklé základní údaje a získaný fond 
analyzován a zhodnocen podle zvolených typových kritérií v přehledných textových 
oddílech, věnoval kandidát převážnou kapacitu zpracování podrobného katalogu. Ten 
obsahuje v některých oddílech (popis, určení druhu keramiky a tvaru nádoby, datace, 
analogie) základní rozbor a hodnocení, vždy však jen ve vztahu k nálezu nebo souboru 
z určité lokality. Uvedené části katalogu svědčí nicméně o rozsáhlém autorově studiu, dobré 
znalosti zkoumaných nálezů z autopsie i o schopnosti vyhodnocení nálezů v širším 
středoevropském kontextu. Výsledkem podrobného studia starších nálezů je i autorova 
publikace o glazované kolkované nádobě doby stěhování národů z Lužce n. VIt., která je 
v tisku. Je tedy škoda, že autor nepřistoupil alespoň k základnímu soustavnému vyhodnocení 
nálezů podle typů, které uvádí. 
Z některých hledisek jsou nálezy utříděny na tabulkách a grafech (Zastoupení keram. druhú 
v jednotlivých polohách lokalit; Četnost keram. druhů na lokalitách; Typy a počty nádob 
v rámci keram. druhú s návrhem datování; Chronol. tabulka importu spotřební keramiky; 
Zastoupení keram. druhů podle počtů dovezených nádob). Tyto přílohy, jakkoli pracné, 
nemohou ovšem nahradit slovní shrnutí a vyhodnocení problematiky. Bylo by mj. třeba 

provést srovnání jednak s výskytem ostatních římských importú, jednak hledat možnost 
vyhodnocení v kontextu germánského osídlení. Toto vše autor zřejmě zamýšlí pro práci 
magisterskou, ale při doporučovaném postupu by mu již nyní vyvstaly některé otázky, jejichž 
řešení by se mohl soustavně věnovat. 
Bakalářská práce L. Rypky má i značné přednosti, jako zvláště úsilí o dohledání relevantních 
nálezú v muzejních i jiných sbírkách a revizi jejich dokumentace, kvalitní a převážně původní 



obrazovou dokumentaci i již zmíněný široký přehled o tématu. V tomto smyslu je dobrým 
základem další práce a přes uvedené výhrady j i doporučuj i k přijetí. 
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doc.dr. Lubomír Košnar, CSc. 


