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Diplomová práce J. Čechury bezprostředně navázala na jeho práci bakalářskou (Hry a hrací 
pomůcky. Příspěvek ke studiu volného času ve středověku, FF UK 2006), s níž se do značné 
míry překrývá. Tato skutečnost sama o sobě nemusí vést k pochybám, zmíněná bakalářská 
práce nemohla znamenat nic jiného, než prvý krok do složité a obtížně vymezitelné 
problematiky, leckterá otázka čekala na přesnější pojmenování a na důkladnější řešení. 

Předkládaná diplomová práce se skládá ze dvou základních částí. Prvá obecně 

zaměřená část (s. 5-76) opakuje schéma bakalářské práce, přidává ovšem některé další 
důležité informace. V kategorii obecných témat ale zůstaly některé nejasnosti, diskutované již 
při obhajobě bakalářské práce v roce 2006. Zdůrazněme především, že kniha P. Ariese 
"L 'enfant et la vie familiale sous ťancien régime", vydaná poprvé v roce 1960, sice 
neobyčejně ovlivnila medievistické bádání, dnes ji ale spíše považujeme za součást dějin 
našich oborů. Její kdysi tak provokativní teze o lhostejném vztahu k dětem atd. byly totiž 
opakovaně vyvráceny a popřeny (např. D. Alexandre-Bidon "Les enfants au Moyen Age ", 
Paris 1994). Uvědomuji si samozřejmě, že přístup k novější evropské literatuře není u nás 
snadný, ale málo platné, uvažované otázky tvoří součást evropského medievistického 
diskursu. Nadto se na zmiňovaném poznávacím pohybu zásadně podílely poznatky oboru, 
k němuž se hlásíme, totiž archeologie. 

Obrátíme-li se k našemu nálezovému fondu, musíme připomenout některé interpretační 
změny, které nejsou v posuzovaném textu reflektovány, příčinou ovšem může být zatím jen 
popularizační způsob publikace těchto korektur. "Dětská kolébka z Čáslavi" zřejmě neměla 
s dětmi nic společného, odlišně je diskutována i interpretace čáslavského "dětského meče". 
Mezi převzatými soudy se objevuje tvrzení, že keramická chřestítka známe "pouze z oblasti 
severních Čech", prolistujeme-li běžnou archeologickou literaturu, dojdeme k názoru zcela 
odlišnému. 

Novou a rozhodně cennou část diplomové práce J. Čechury tvoří publikace a základní 
zhodnocení hracích kostek, kamenů a astragálů z nedávného obřího archeologického 
výzkumu při náměstí Republiky. Tato část je jednoznačně záslužná a plně se v ní projevuje 
znalost příslušné problematiky, kterou si J. Čechura postupně osvojit. Zacházení se 
samotnými artefakty (datovanými vesměs do 2. poloviny 13. stol.) považuji za nesporně 
kvalifikované, cenné jsou i interpretační kroky, v nichž J. Čechura mohl využít svou širokou 
znalost dané problematiky. 

J. Čechura se problematice her v životě středověkého člověka věnoval se zaujetím, které 
rozhodně zasluhuje respekt. Pokud ovšem lituje, že archeologie středověku nepokročila 

natolik, aby se bylo možné spolehnout pouze na metody archeologické (s. 5), nepřímo naráží 
na hlavní úskalí daného studia. Zkráceně řečeno "archeologie středověkých her" má (a vždy 
bude mít) jen velmi omezený smysl. Vždy totiž půjde o jednu z důležitých kapitol 
medievistického bádání. 



Přes všechny naznačené výhrady se domnívám, že rukopis J. Čechury odpovídá 
nárokům kladeným na diplomové práce. 

Diplomovou práci J. Čechury proto doporučuji k příslušné obhajobě. 
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