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Abstrakt 

Hlavním cílem předkládané práce byla snaha představit raně novověké nálezy hmotné 

kultury z Pražského hradu. Na úvod je předložena definice pojmů raně novověká archeologie 

a raně novověká keramika. Následuje přehled stavu publikovaných studií na raně novověká 

témata s důrazem na nálezy hmotné kultury, především keramiky a skla z Čech, Moravy a 

Slezska. 

Kapitola Pražský hrad v raném novověku shrnuje historický a stavební vývoj 

Pražského hradu 16. a 17. století. Důraz je kladen na představení sociálního rozložení 

obyvatel Pražského hradu v raném novověku. V kapitolách Soudobá vyobrazení Pražského 

hradu a Historická plánová dokumentace a její rekonstrukce jsou představena nejstarší 

vyobrazení a plánová dokumentace Pražského hradu. 

  Těžiště disertační práce leží v analýze hmotné kultury. Postupně jsme vyhodnotila 

sedm odpadních jímek a jeden odpadní soubor z areálu Pražského hradu. Maximální 

pozornost byla věnována keramické složce nálezových souborů. U analýz jednotlivých 

odpadních jímek bylo dodrženo jednotné schéma. Keramické nálezy byly vyhodnoceny jak 

z hlediska tvarového, technologického, tak výzdobného. Kromě textové analýzy jednotlivých 

odpadních jímek je součástí této práce formou přílohy i katalog všech vyhodnocených nálezů. 

Na základě detailních analýz jednotlivých nálezových souborů se podařilo vysledovat 

základní proporční změny ve vývoji keramických tvarů konce 15. až poloviny 17. století, a to 

řádově v úsecích 50 až 80 let dlouhých. Druhým výsledkem pak je zaznamenání vazeb 

keramických tvarů na určité výrobní suroviny. Tato práce poskytuje rámcově zařazený 

srovnávací materiál pro další raně novověké soubory. Dalším konkrétním výsledkem je 

jednoznačné prokázání přítomnosti mimopražské produkce v nálezových souborech 

z Pražského hradu.  

Ve všech osmi analyzovaných nálezových celcích se více či méně odrazilo sociální 

postavení jejich uživatelů. Tam, kde sídlili církevní hodnostáři, byly nalezeny soubory, 

ukazující na značný luxus, neboť originální či zahraniční výrobky zde nebyly výjimkou. 

Naopak v prostředí, které spojujeme s císařským dvorem a některými jeho činovníky, se sice 



také objevily importované či méně běžné předměty, ale jejich výskyt lze označit za ojedinělý. 

Třetí skupinu charakterizujeme jako běžné, městské prostředí. 

Vzhledem k tomuto, že se jedná o nejrozsáhlejší nálezové soubory raně novověké 

keramiky nejen z Prahy a ze středních Čech, ale z českém prostředí vůbec, je třeba počítat 

s tím, že zde předkládané závěry se v závislosti s přibývajícími publikovanými soubory budou 

upřesňovat a případně změnit. 

 


