
Posudek magisterské práce p. Josefa Čechury, Hry v životě středověkého člověka. Pokus 
o rekonstrukci způsobů trávení volného času ve středověku na příkladu archeologických 
nálezů některých pozůstatků deskových her, Praha 2008, 122 str., 60 obr. A obr. Příloha 
s 10 tabulkami. 

Posuzovaná práce je pokusem obohatit naše poznání o tom, jak lidé ve středověku trávili 

svůj volný čas a jak ho mimo jiné vyplňovaly různé hry. Fenomén volného času zaujal 

především západní historiografii; naše prostředí se s těmito myšlenkami seznámilo např. 

v překladu Verdenovy knihy. Rovněž studium dějin her je doménou především zahraničního 

bádání, neboť někdejší záslužná práce Zíbrtova o této otázce nenašla u nás pokračovatele. 

Z tohoto důvodu je nutné autorův zájem o uvedenou problematiku uvítat. Časové rozpětí 

diplomové práce je velmi široké a to od raného středověku až po práh novověku. V tomto 

období došlo k řadě závažných změn, ze kterých - s ohledem na sledovanou problematiku -

za nejdůležitější považuji vznik měst se zcela novým sociálním a kulturním prostředím. Ke 

změnám došlo rovněž ve sféře mocenských elit. Z písemných pramenů (u nás např. ze 

svatováclavských legend) lze dobře doložit, že v raném středověku nejběžnější zábavou, 

kterou si krátila volný čas vládnoucí vrstva, byl lov a různé oslavy spojené s nadměrným 

pitím (obojí lze nepřímo archeologicky dokumentovat). Právě velmi široké pojetí tématu 

práce způsobilo, že v některých místech zůstala pouze na povrchu a má spíše ráz referativní. 

Diplomant je si této skutečnosti dobře vědom (konstatuje to výslovně na s. 97). Na druhé 

straně je nutno kladně ohodnotit autorův široký pohled na uvedenou problematiku, kdy se 

neuspokojil pouze s prameny archeologickými, ale přihlédl i k pramenům písemným, 

ikonografickým a případně i etnologickým a jazykovědným a při úvahách o volném čase 

a obecném významu her i k poznatkům kulturně antropologickým. 

Zvláštní kapitola je v práci věnována dětství. Hry v tomto období lidského života mají 

ovšem jiný účel a význam než hry dospělých. Většina dětských her je ovšem pro nás 

nepoznatelná, neboť nepoužívají speciálních památek. V dětských hrách se mohou někdy 

odrazit i přírodní podmínky, ve kterých děti vyrůstaly (viz polské nálezy malých lodiček). 

U některých nálezů zase nelze rozhodnout, zda je používaly ke svým hrám děti či dospělí (to 

se týká např. koženého míče z Novgorodu autorem nevzpomenutého). Po kapitole věnované 

dětským hrám následuje pasáž stručně sledující možnosti, které se ve středověku nabízely pro 

trávení volného času (krčmy, lázně, zpěv a tanec). Obsažnější je potom kapitolka sledující hru 

a herní činnost v pohledu historického vývoje i moderního, především kulturně 

antropologického bádání. 



Autor se v práci zaměřil především na stolní hry (ty lze nejlépe doložit archeologickými 

nálezy), jejichž dějiny sledoval od jejich vzniku kdesi na Předním Východě přes antiku až do 

středověké Evropy. Zde měl autor možnost využít poznatků shrnutých v pracech 

Zapletalových. Těžiště práce spočívá ve studiu v Evropě známých deskových her spolu 

s popisem jejich archeologických nálezů. Zatím co ve všech těchto kapitolách vycházel autor 

výlučně z odborné literatury, sedmá kapitola se zabývá dosud nepublikovanými 

archeologickými nálezy hracích kostek, kamenů a astragalů získaných při dlouhodobém 

archeologickém výzkumu v Praze na Náměstí Republiky. Tyto nálezy náleží druhé polovině 

13. století. 

Současný stav pramenů vede autora v závěru práce k zamyšlení, nakolik je naše současné 

poznání života středověké společnosti vůbec možné a reálné. 

Po formální stránce je práce na velmi dobré úrovni. Obsahuje však některé prohřešky proti 

české gramatice (např. chybné psaní slova "vikinský" na s. 35 a 36, nesprávné psaní velkých 

písmen u některých přídavných jmen jako slovanský, mikulčický na s. 67 aj.). Řada 

formálních chyb se objevuje i v soupisech literatury (někde chybí místo vydání, stránkový 

rozsah, chyby v přepisech polských slov aj., viz např. s. 104, 110). Některé práce citované 

v textu nejsou v soupise literatury podchyceny (Mehl 1999). 

Práce splňuje podmínky kladené na práce magisterské a proto ji doporučuji k dalšímu řízení. 

Praha, 5. září 2008 
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