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Posudek vedoucího na bakalářskou práci Marcely Mačkové 

"Poslední horizont domu č. 2 na lokalitě Pistiros (Architektonické souvislosti s porovnáním 

nálezových kontextů" 

Praha 2009, 47 stran textu, 40 obrázků a fotografií. 

Autorka si za cíl své práce zvolila zhodnocení obytné architektury v emporiu Pistiros na 

základě dvou nejlépe dochovaných a prozkoumaných komplexů - domu 1 a 2. Jako téma 

zvolila závěrečný horizont druhého domu, který je již několik let zkoumám expedicí Ústavu 

pro klasickou archeologii UK v Praze. 

Práce je rozdělena do několika částí: uvozuje ji historický přehled (včetně chronologie 

emporia), který tvoří logický rámec dané problematiky. Následně se M. Mačková věnuje 

historii výzkumů emporia Pistiros (zde menší nepřesnost - výzkum začal r. 1988 odkrýváním 

opevnění a následně východní, nikoli jižní brány) a konečně čtvrtá kapitola je již plně 

věnována samotnému domu č. 2 (Tripartite house). Zde se autorka zaměřila na popis celkové 

dispozice, charakter základů a užité stavební materiály. Konstatuje, že stěny domy byly 

vybudovány na kamenných základech, stěny naopak měly jednoduchou dřevo-hliněnou 

konstrukci. Hodnotí také střešní krytinu, kterou tvořily pálené střešní tašky (zde je třeba 

podotknout, že stavitelé domu neužívali výlučně lakónské tašky, ale v destrukcích jsou 

nalézány spolu s taškami korintskými; s. 26). Pokud jde o kolkované tašky, ty pocházejí 

především z výzkumu vnitřní věže východní brány, nikoli z domu č. 2 (s. 26). Krátce jsou 

zhodnoceny také opaia - prvek, který v soudobé thrácké architektuře není běžný. Pro 

celkové hodnocení domu číslo dvě bylo nutné zhodnotit také strukturu nálezů, to přináší 

kapitola následující (4.3). Autorka se věnovala jak stavebním materiálům, mincím (stručně 

hodnotí mincovní depot z východní místnosti), tak i keramice. Pro datování objektu má 

primární význam dovezená řecká keramika, především červenofigurová, s černým listrem a 

několik zlomků "West Slope", která charakterizuje závěrečný horizont stavby. Důležitá je 

také zmínka o místních napodobeninách řeckého zboží, které patří právě především 

poslednímu období života emporia. Kapitola 4.3.5 (jámy v sektoru A20 SV) se zabývá starším 

horizontem domu, pro jeho stavební vývoj má v práci své opodstatnění, ale domnívám se, že 

by bylo vhodnější ji zařadit do kapitoly 4.2. 



Pro celkové hodnocení domu 2 autorka v 5. kapitole zařadila několik nejlépe 

zpracovaných lokalit ze severního Středomoří, dále Délu a Priéné, či thráckou Filippopolis a 

Seuthopolis, jejichž podrobná analýza se pro ni stala východiskem při hodnocení jednotlivých 

částí domu. Také v této části M. Mačková prokázala solidní znalost dané problematiky. 

Sedmá kapitola pak přináší stavební analýzu domu Č. 1 a jeho formální srovnání 

s domem Č. 2. Autorka se věnuje dispozici, stavebním materiálům a nálezům z tohoto 

komplexu na základě dosud publikovaných skutečností (Pistiros I-III). V závěrečném shrnutí 

pak diplomadka přistoupila k hodnocení lokality a domu Č. 2. Přestože cílem práce byl 

závěrečný horizont Pistiru, snaží se o celkové zhodnocení významu lokality, destrukčních 

horizontů a následných rekonstrukcí. Pokusila se navrhnout celkovou rekonstrukci domu Č. 2, 

včetně výškových poměrů a sklonu střech. 

Při hodnocení bakalářské práce Marcely Mačkové bych především vyzdvihl 

skutečnost, že při jejím vypracování vycházela z vlastních pozorování a studia, neboť se po 

několik sezon v rámci odborné praxe výzkumu účastnila. Solidně je vypracován také 

poznámkový aparát a seznam literatury. Práci vhodně doplňuje bohatá obrazová příloha, 

které se dá vytknout skutečnost, že mnohde chybí její těsnější provázání s textem. Hodnotu 

práce pak poněkud snižuje nesprávná transkripce řeckých slov (např. pl. kalyptera místo 

kalyptery; Amatoklos místo Amatoka ad.). I přes tyto skutečnosti se domnívám, že autorka 

prokázala dobrou znalost problematiky, dokázala zhodnotit řadu skutečností i dosud 

nepublikovaných výsledků našich výzkumů a podat jejich odpovídající zhodnocení. Práce 

splňuje kritéria, kladená na práce bakalářské a z těchto důvodů ji doporučuji k obhajobě a 

dalšímu řízení pro udělení titulu IIbakalář". 

V Praze, 31. srpna 2009 

~~ 
Doc. PhDr. Ji~USil, PhD. 
Ústav pro klasickou archeologii 


