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Oponenstský posudek na magisterskou práci: 

Tereza Sobolová: Mladší doba římská v Jevišovické pahorkatině. Sídliště v Mohelně, okr. 
Třebíč. 

Tereza Sobolová se rozhodla ve své práci věnovat Jevišovické pahorkatině v mladší 
době římské, především pak zpracování sídliště v Mohelně. Autorka si tak vytyčila krajně 
obtížný úkol - napsat obhajitelnou magisterskou práci na základě záchranného výzkumu 
sídliště, na kterém bylo zachyceno torzo jediného objektu a druhý nemohl být prozkoumán. 
Výzkumem bylo získáno celkem 1405 střepů, mazanice, kosti, přeslen, 7 brousků, 38 
kovových předmětů, včetně jedné drobné mince. V závěru práce se lze přitom dočíst, že toto 
sídliště je významné tím, že je první svého druhu ve sledované oblasti. 

Za této situace by oponent očekával důsledné a kritické zhodnocení nálezové situace a 
vytěžení maximálního množství údajů pro interpretaci sídliště ajeho zasazení do souvislostí 
regionu i širší oblasti jižní Moravy. K předpokládanému cíli však nevede ani úvod ani 
kapitola věnovaná současnému stavu bádání. Tato kapitola totiž představuje pouze 
nahromadění citací, vlastnímu stavu bádání, tedy např. aktuálně řešeným otázkám se 
nevěnuje. Kapitola prokazuje určitou znalost literatury k sídlištím doby římské, prozrazuje 
však, že tato je poněkud povrchní - chybí zde významné práce ze Slovenska (např. Branč, 
práce K. Elscheka) i Čech (např. shrnující práce P. Zavřela, poslední syntéza doby římské), 
naproti tomu obsahuje jen obtížně zdůvodnitelná tvrzení - např. výborný stav poznání doby 
římské v mikroregionu Lukovského potoka v szo Čechách. 

Ve stejném duchu se nesou i kapitoly o pravěkém a raně středověkém osídlení 
v zájmovém prostoru a o přírodním prostředí. Obsahují množství irelevantních obecných 
údajů, avšak čtenář marně hledá mapu sledované oblasti (ostatně i její jasné vymezení) s 
polohami pravěkých nalezišť i nálezů z doby římské, jejich zhodnocení apod. 

Kapitola o charakteristice a metodě výzkumu svědčí především o poměrně 
nepřehledných poměrech při výzkumu, které neumožnily zkoumat všechny objekty, natož 
celou plochu a zřejmě ani pořizovat profily ploch zkoumaných. Pro další hodnocení sídliště je 
významný údaj, že se jedná o polohu polykulturní. Nálezy z polohy Kočičák pocházejí kromě 
doby římské z paleolitu, neolitu, pozdního eneolitu, doby hradištní a novověku o jejich 
množství se však nedovídáme. 

Vlastní jádro práce představuje kapitola Analýza nálezové situace, jejíž největší část je 
věnována keramice. Tato pasáž ovšem překvapivě začíná datováním: " lokalita je datována 
především nálezem bronzové římské mince do mladší doby římské, konkrétně počátek 
osídlení spadá pravděpodobně do poloviny 3. století a končí v průběhu 2. poloviny 4. století 
(nejdříve 364-378)". Vzhledem k tomu, že se jedná o nejkonkrétnější chronologický údaj 
v celé práci, je na místě otázka, jak lze za pomoci jedné mince dojít k takovémuto datování? 

Zpracování keramiky věnovala T. Sobolová značnou pozornost. Na střepech sledovala 
technologii, barvu a tloušťku, typ střepu, tvar nádoby a typ výzdoby. Bohužel vůbec není 
zřejmé, proč si vybrala právě tyto vlastnosti. Kapitola přináší pečlivé statistiky a grafy, ale za 
jakým účelem je autorka vlastně pořizovala, není zřejmé. K čemu například sloužilo jistě 
časově náročné měření tloušťky střepu nebo sledování jeho barvy? K čemu je dobré např. 
~ištění, že kombinace výdutě a dna byla zachycena celkem 133krát, což tvoří 9%? T. 
Sobolová údaje totiž vůbec nekomentuje, pouze je řadí volně za sebe. Ke kapitole zřejmě patří 
i poměrně kvalitní kresby keramiky. Čtenář však s překvapením zjistí, že na ně autorka 
v textu vůbec neodkazuje, vůbec s nimi nepracuje. K čemuje tedy pořizovala? V pasážích 
věnovaných kovovým předmětům již odkazy na vyobrazení existují, jedná se však pouze o 
poměrně neumělé fotografie, které prakticky neumožňují ověřit autorčiny názory. Zvláště 
citelný je tento nedostatek u bronzové spony a mince. 



Kapitola s názvem Vyhodnocení nálezové situace se vlastní nálezové situaci vůbec 
nevěnuje. Představuje pouze opět účetnickou statistickou uzávěrku, kolik a jakých artefaktů 
bylo získáno. Vyhodnocení neobsahuje žádné, takže i nadále zůstává nejasný smysl počítání 
rozličných údajů. Místo skutečného hodnocení nálezů a nálezové situace je připojena kapitola 
se stručným přehledem nálezů ze tří jihomoravských sídlišť, které se nacházejí zcela mimo 
sledovanou oblast. Smysl zařazení těchto pasáží není zřejmý. 

Závěr místo očekávaného shrnutí dosažených poznatků obsahuje pouze vágní 
konstatování, že oblast Třebíčska byla v době římské periferní oblastí a nejasně formulované 
datování: "To nám dovoluje datovat lokalitu již do 3. století, možná již do jeho první 
poloviny. Objevil se zde však také doklad keramiky pozdní doby římské ... Do pozdní doby 
římské nám lokalitu dovoluje datovat především nález mince císaře Valenta .. ". 

Práce bohužel neobsahuje žádné hodnocení a interpretaci naleziště ani regionu, ani 
vztahu sídliště např. k topografii okolního terénu, k surovinovým zdrojům, komunikacím, 
nejbližším nalezištím. Čtenář postrádá zvláště ucelený pohled na datování a především jeho 
zdůvodnění. Zůstává tak nezodpovězeno mnoho otázek. Např. Jaké cíle si autorka vytyčila a 
jakých metod využila k jejich dosažení? Je jisté, že všechny nálezy jsou skutečně z doby 
římské? Jak je to vlastně s chronologií objektů a sídliště? Jak mohly dva objekty fungovat 120 
let, či ještě déle? Jak je interpretován jediný zkoumaný objekt C? Jde skutečně o zbytky 
stavby z doby římské? Nemůže se jednat o přírodní útvar např. někdejší vodoteč? 

Poslední otázkaje ovšem nejzávažnější. Splňuje vůbec tato úhledná a pečlivě 
stylizovaná práce jiné než formální požadavky kladené na magisterskou práci? Domnívám se, 
že snad jedině tehdy, podaří-li se T. Sobolové přesvědčivě zodpovědět otázky vyslovené 
v tomto posudku. 
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Doc. PhDr. Vladimír Salač, CSc. 

Praha, 19.1. 2010 


