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Posudek hakaláh'ké prúce 

Zuzana Křenková 

Gotické a renesanční kachle z Městského muzea v Čáslavi 

lJstav pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK v Praze 

2007 

I. - 67 str. rkp. textu, II. - svazek obrazových příloh rozdělený do 7 oddílů. 

Ve své bakalářské práci sc Z. Křenková zaměřila na problematiku výskytu pozdně gotických 

a renesančních kachlů v sociálně rúzných prostředích. Zvolila si tak téma, jehož význam sice 

u nás bývá občas zdLlrazňován, které ale na soustavnou pozornost stále ještě čeká. Volbu 

Čáslavska podmínilo několik skutečností, v prvé řadě se tu nabízely poměrně hodnotné 

soubory přijatelné pro uvedený záměr. Dúležitou pomocí byla relativně snadná přístupnost 

muzejních fondú. které před nějakou dobou uspořádal dr. Z. Hazlbauer. Kachle z Čáslavska 

jsou v naší archeologii už po desetiletí dobře známým pojmem a tato okolnost se příznivě 

projevuje i na stavu jejich studia. Kachli z Čáslavska se zabývali snad všichni naši specialisté 

zaměření na tuto část pozdně gotické a renesanční každodennosti. 

Čáslavská sbírka kachlú patří v našich podmínkám k těm větším, pro stanovený úkol 

byla ale použitelná jen jedna třetina. Z celkem 450 položek právě jen jednu třetinu doprovází 

aspoň údaj o lokalitě. z níž příslušný nález pochází. Největší část lokalizovatelného souboru 

byla nalezena na hradě Lichnici (80). dále potom v Čáslavi (28) a na Chlumu (18). Zbytek 

pochází z .. venkova", tedy z prostředí. v němž bližší sociální identifikace nebývá možná. Pro 

Čáslav nám sice chybí soustavně zpracovaná sociální topografie. dúležitou pomúckou se ale 

mohl stát rukopisný seznam městských doml! od E. Chramosty. 

Významná část předložené bakalářské práce se zabývá ikonografií kachlú v čáslavské 

sbírce. Z. Křenková prokazuje dobrou orientaci v dané problematice a přináší řadu cenných 

postřehú. Stačí zmínit úvahu o otopných zařízeních na hradě Lichnici či postřehy týkající se 

kachll'l spojovaných s hrnčířem Janem Medkem. písemně doloženým 1512-1538. Dl!ležitým 

zpl'lsobem vstoupila i do zatím nedoceněné problematiky výskytu kachlú s městskými a 

cechovními erby. ale také přítomnosti kachlLI s vyobrazením řemeslníkl! ve šlechtickém 

prostředí. 



Ve zvoleném tématu se Z. Křenková pohybuje se značnou jistotou, která nebývá u 

bakalářských prací běžná. (Z jednotlivých konkrétních otázek bych však odlišně přijímal 

domněnku K. Čermáka o hrnčířské peci na hradě Chlumu, k níž rozhodně přistupuji s 

mnohem větší skepsí.) 

Z. Křenková předkládá pozoruhodnou bakalářskou práci, kterou zároveň dokazuje, že 

se seznámila s nároky příslušné archeologické specializace, v níž by měla dále pokračoval. Už 

nyní jsou její poznatky o hlavním tématu bakalářské práce, o výskytu pozdně gotických a 

renesančních kachlů v sociálně rúzných prostředích, užitečným přínosem. 

Rukopis Zuzany Křenkové rozhodně vyhovuje nárokům kladeným na bakalářské práce, 

a jeho obhajobu proto jednoznačně doporučuj i. 

V Praze, 17. 6. 2007 
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