
Posudek recenzenta na bakalářskou práci Marcely Malkové, Dům č, 2 v Pistiru 

Je nutno uvítat, že se autorka pustila do obtížné problematiky a do pokusu o interpretaci dosud 

ne zcela dokončeného zpracování výzkumu, kterého se sama zúčastnila, na podkladě paralel z 

jiných lokalit; tak její práce také přínosem pro definitivní zpracování publikace Pistiru. Shrnula 

některá pozorování uvedená v předběžných zprávách a srovnala pode svých možností domy v 

Pistiru s jinými lokalitami, zejména se Southopolí, Olynthem, Délem a Prienou, 

V historickém úvodu ruší skloňování /např-Pangaionu m. Pangaia, neutrum opaion

opaia/, Stefanos z Byzanti:ťuvádí dva Pistiry, polis a emporion (s. 15; na Meineka chybí odkaz). 

Filip byl v poslední čtvrtině 4. stol. už po smrti (s. 16). 

Na mnoha místech ovšem nepostřehla autorka přesně, oč jde, týká se to jak využití 

místností v dané fázi, tak stavební konstrukce. Tašky mají zářezy pro skládání, do hlíny se 

dávaly asi až při opravách, a pak musela být hlína nesena dřevěnými deskami (s.26). Korintské 

kalyptery jsou většinou ve starším kontextu, thaské mince jsou ze 4. stol. (s.26). Na s. 27 je 

chybně Amatoklos m. Amatokos. 

Datování vrstev na s. 27-29 je zčásti chybně; tady ovšem autorku omlouvá, že čerpala 

z předběžných poznámek. Zaplavené vrstvy se týkaly sklepů jižního domu, tolik jich nebylo 

zatím zjištěno jinde; požáry známe pouze čtyři, vesměs spojené s historickými událostmi 

Pominuta je otázka vodního hospodářství a nálezů z poslední destrukce v místnostech. Dlažby 

jsou zřejmě starší, už od raného 4. století, velmi pravděpodobně vznikly spolu s opevněním 

nebo brzy poté a byly po destrukcích pouze opravovány a zdviženy na úroveň náplavů .. Otázka 

horního patra není diskutována, i když u Domu 1 je pravděpodobné horní patro aspoň v jeho 

části vzhledem ke zjištěnému schodišti; lehké patro by unesl i Jižní dům. Otázka dvorů u obou 

domů je ještě nejistá, i když pravděpodobně tu byly. 

Pro studium paralel k Pistiru chybí v bibliografii zásadní publikace Seuthopole v BAR a 

ve dvou bulharských svazcích, také např. literatura ke Kabyle i další z novějších. výzkumů. 

Přes uvedené nedostatky jde o práci zajímavou, která je vhodným podkladem pro 

obhajobu. 

V Praze dne 1, 9. 2009 

prof. Jan Bouzek 


