
Univerzita Karll}ViI v Praze 
}'iloufi(kli fakulta (2) 

Ústav pro pravěk n ranou dobu dějinnou 
1)0 (JQ tlftll, I, Celetní 20 

Posudek bakalářské práce sl. Zuzany Křenkové, Gotické a renesanční kachle z Městského 
muzea v Čáslavi, Praha 2007, díl I: 87 stran, díl II: 52 nečísl. stran, 5 příloh, 56 tab. 

Tématem bakalářské práce je rozbor kachlů z 15. a 16. století uložených ve sbírkách 
Městského muzea v Č'áslavi. Z tamějšího značně početného souboru kachlů vyčlenila autorka 
celkem 151 exemplářů u kterých byla známa lokalita. Jedná se o královské město Čáslav, dále 
o dva hrady a konečně o několik drobnějších lokalit označených jako venkovské. Jednotlivá 
naleziště kachlů nejsou od sebe příliš vzdálena, takže se jedná o soubor kachlů teritoriálně 
blízký, avšak pocházející z různých sociálních prostředí. Y prvních kapitolách práce sleduje 
autorka všechny informace, které se ke sledovaným nálezům váží (např. dosavadní literaturu 
věnovanou kachlům, údaje kjednotlivým lokalitám, historii těchto míst atd.). Za zmínku stojí 
výsledky bádání v městských čáslavských knihách, kdy se v řadě případů podařilo zjistit 
majitele domů či parcel, na kterých byly kachle nalezeny.Důležité potom byly především 
údaje o ekonomickém postavení těchto osob. Druhý tématický oddíl této práce se zabývá 
obrazovou náplní studovaných kachlů. Autorkaje dělí do sedmi základních skupin, ze kterých 
nejpočetnější jsou motivy náboženské. Charakteristika souboru kachlů zjednotlivý'ch lokalit 
umožnila autorce vyslovit řadu zajímavých poznatků (např. o produkci čáslavských kachlů, 
která se kryje s obdobím ekonom ické prosperity města na přelomu 15. a 16. století). Z nálezů 
kachll! z Čáslavě a z hradl! bylo možné usuzovat na konkrétní majitele kachlových kamen, 
což nálezy z venkovského prostředí neumožňují. Nepochybně zajímavé jsou poznatky o 
frekvenci jednotlivých výzdobných motivů uplatňovaných na kachlích a o změnách v této 
oblibě a o rozdílné frekvenci těchto výzdob v různém sociálním prostředí. 

K předložené práci nemám žádné výhrady. Autorka prokázala dobrou znalost příslušné 
odborné literatury, archeologických pramenll i schopnost s nimi samostatně tVllrčím 
zPll sobem pracovat. Práci doporučuji k dalšímu řízení. 
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