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Ačkoli lze počátky zájmu o novověké artefakty získávané 

archeologickými metodami zaznamenat již na konci 19. století a zájem o tento 

obor archeologické vědy v posledních desetiletích sílí, nepatří stále problematika 

archeologie novověku mezi frekventovaná témata domácích magisterských, 

natožpak disertačních prací. Předložená práce představuje vítanou světlou 

výjimku – vítanou tím spíše, že jejím obsahem je zpracování vybraných 

nálezových celků z lokality, jejíž výzkum stál po desítky let v čele zájmu o 

archeologii novověku v českých zemích. Díky tomu se zde také podařilo 

nashromáždit jeden z největších a nejhodnotnějších souborů novověké 

keramiky, jež stál však až dosud stranou pozornosti. 

 Rubem této výhody je ovšem do jisté míry prostředí dané lokality, která 

svým charakterem rozhodně nepatří mezi typické či „průměrné“, což se často 

nutně odráží i v charakteru zde nalézaných památek hmotné kultury. To spolu 

s obecným stavem výzkumu archeologických památek hmotné kultury raného 

novověku v českém prostředí a odpovídajících publikačních výstupů bylo nutně 

limitujícím faktorem, s nímž se autorka musela vypořádat. Zvolila k tomu – 

bohužel blíže nezdůvodněnou – metodu výběru osmi relativně uzavřených 

nálezových celků s převažujícím zastoupením keramiky, jež se na základě 

předběžného zhodnocení zdály pokrývat jí zvolené časové období raného 

novověku. Keramiku z jednotlivých souborů pak podrobila tradiční typologické, 

morfologické a technologické analýze (a rovněž analýze výzdoby) a 

prostřednictvím konfrontace získaných dat s dosavadními poznatky o vývoji 

keramiky z jiných lokalit v kombinaci s vročením lépe datovatelných kusů 

výjimečnější povahy (především importů) a v některých případech i v kombinaci 

s údaji písemných pramenů se pokusila o datování příslušných nálezových 

celků. Z takto získané chronologické řady pak dospěla k obecnějším závěrům o 

vývoji jednotlivých keramických tvarů v průběhu sledovaného období.  

 Nutno předeslat, že při současném stavu znalostí o vývoji pražské 

novověké keramiky a s přihlédnutím k výjimečnému charakteru zpracovávaných 

souborů je zvolený přístup zcela legitimní, i když ani on není prost otazníků. Ty 

jsou opět spojeny především se současným stavem bádání na daném poli. 

Metoda datování souborů na základě podobnosti tvarů v nich zastoupených 

s tvary z jiných lokalit s sebou nepřináší jen riziko „srovnávání 

nesrovnatelného“ (např. z důvodu samotnou autorkou několikrát zmíněného 



nerovnoměrného vývoje v různých regionech, naší zatímní neschopnosti 

identifikovat importovanou produkci běžné spotřební keramiky apod.), ale 

někdy může vyvolávat dojem jakéhosi „důkazu kruhem“, neboť řada souborů, 

s nimiž autorka keramiku z Pražského hradu srovnává, je „datována“ stejným 

způsobem, tedy bez přesnější opory v absolutní dataci. I když jednou 

z nesporných předností souborů vybraných ke zpracování je nebývale hojné 

zastoupení celých, resp. rekonstruovatelných tvarů, jejichž analýza přináší oproti 

studiu zlomkového materiálu mnohem více informací, bývalo by proto možná 

stálo za úvahu doplnit řadu zvolených celků o některý ze souborů – byť 

fragmentárních – z horizontu datovaného požárem z roku 1541, který by doplnil 

poznatky o keramice z celků staršího horizontu, pro jejichž přesnější datování 

schází opora jak v informacích pramenů jiného typu, tak v lépe chronologicky 

zařaditelných jednotlivostech. Podobně lze litovat nezačlenění nálezů z jímek 

v Kanovnické ulici čp. 73 (třeba i namísto problematicky interpretovatelného 

souboru z jímky C), jež by mohly zpřesnit zatím značně mlhavé představy o 

keramice závěrečné fáze sledovaného období, tedy doby kolem poloviny 17. 

století. 

S uvedenými připomínkami souvisí i z jistého pohledu metodicky 

poněkud sporný výběr objektů z hlediska jejich lokalizace, kdy většina z nich je 

soustředěna v poměrně malém prostoru severozápadní části III. nádvoří. I když  

se autorka na základě analýzy vybraných písemných a ikonografických pramenů 

pokusila o co nejpřesnější lokalizaci jímek v rámci dobové zástavby a o sociální 

charakteristiku jejich možných uživatelů (což je rozhodně jedním z původních a 

cenných výsledků předloženého textu), je s ohledem na pestrost a 

komplikovanost sídelních poměrů v daném místě Hradu a patrně značnou 

frekventovanost zdejšího provozu nutné přistupovat ke zjištěným skutečnostem 

velmi opatrně. To ostatně naznačuje např. i samotnou autorkou ne zcela jasně 

vysvětlená přítomnost majolikového džbánu s portrétem Rudolfa II., který 

považuje za výrobek vzniklý na přímou objednávku císaře, v jímce užívané 

dvorním čalouníkem, resp. krejčím či trabantem. Otazníky vyvolává rovněž 

přítomnost italských majolik v jímce připisované domácnostem kapitulních 

proboštů, stejně jako konstatované zastoupení technické keramiky tamtéž. Jisté 

nebezpečí pro následnou analýzu a interpretaci v sobě konečně skrývá i fakt, že 

dvě dvojice polohou si blízkých jímek byly zkoumány prakticky současně, 

přičemž v případě objektů B a C došlo velmi pravděpodobně k promíchání 

nálezů, a to možná již v průběhu samotných terénních prací. 

Problematický moment lze nalézt ve vypořádání se s faktem více než 

torzovité terénní dokumentace, jež komplikuje poznání mechanismu zaplňování 

jednotlivých jímek – např. u jímky C nelze vyloučit, že ojedinělá přítomnost 

hrnce datovaného do 1. poloviny 16. století může souviset s deponováním 

zeminy vykopané na jiném místě. Právě u tohoto objektu s ohledem na charakter 

nálezů, datovaných do širokého intervalu druhé poloviny 16. až poloviny 18. 

století, ostatně autorka vícefázovost jeho fungování předpokládá. Podobnou 



možnost ovšem již nenaznačuje u jímky B, ačkoli jen stručně zmíněné nálezy 

skla (jehož podrobnější zhodnocení obecně v rámci analýzy jednotlivých 

analyzovaných souborů však ke škodě věci chybí) svědčí o jejím fungování ještě 

hlouběji ve druhé polovině 16. století. Rovněž přítomnost dýmek v jímce R, byť 

zmiňovaných pouze v terénním deníku a mezi nálezy nedohledaných, by mohla 

naznačovat její fungování spíše až do pokročilejších třicátých let 17. století. 

Jsou-li některé z výše uvedených připomínek z hlediska objemu práce 

potřebné k odpovídajícímu zpracování materiálu v jistém smyslu spíše 

„akademické“ a některým se za současného stavu bádání nebylo možné 

vyhnout, konkrétnější výhrady je možné vznést ke způsobu samotného 

zpracování jednotlivých keramických souborů. Základním východiskem analýzy 

je rozdělení jednotlivých keramických typů do tzv. tvarových skupin, pomocí 

nichž je dle slov autorky možno „rekonstruovat keramické sekvence...“ a 

„sledovat kvantitativní nárůst nebo pokles určitých tvarových proporcí 

v závislosti na čase“. S tím lze na základě dosavadních zkušeností souhlasit a 

v analytické části textu je také práci s „tvarovými“ skupinami věnováno nejvíce 

prostoru; bylo by proto více než vhodné vybavit kapitolu shrnující morfologický 

vývoj jednotlivých tvarů grafy, podávajícími přehled o zastoupení základních 

tvarů různých keramických typů ve vztahu k jednotlivým analyzovaným 

souborům, tedy přehledný obraz chronologického vývoje jednotlivých tvarů 

v závislosti na datování jednotlivých souborů, který závěrečné tabulky (53, 55, 

56, 57) nemohou nahradit. Ty naopak názorně vypovídají o tom, že počet 

zvolených „tvarových“ skupin je až příliš velký (z celkem 59 skupin a 

podskupin je jich 37 zastoupeno pouze 1-2 kusy), což úkol sestavit pro každý 

keramický typ přehlednou tvarovou vývojovou řadu značně komplikuje. Z velké 

části tento problém vyplývá z toho, že pod poněkud zavádějícím pojmem 

„tvarová“ skupina se skrývá nejen dělení podle tvaru, ale rovněž podle dalšího 

kritéria – typu výzdoby. A platí-li totéž i v případě skupin technologických, 

které se různí nejen na základě makroskopicky postižitelných vlastností 

keramické hmoty, ale i podle zastoupení glazury a typu výzdoby, pak je 

výsledná korelace mezi těmito dvěma základními deskripčními skupinami 

prakticky nesrozumitelná (graf 43). 

Poslední závažnější okruh připomínek se týká datování. V první řadě není 

zřejmé, z čeho vychází pořadí jednotlivých souborů na osách grafů ve shrnující 

4. kapitole. To totiž neodpovídá ani jejich řazení na svislé ose diagramu 

shrnujícího datování zkoumaných jímek (obr. 287), ale ani hodnotám uvnitř 

tohoto diagramu (těžiště fungování objektu, příp. možné období existence 

objektu). Při datování jednotlivých objektů založeném nikoli na přesných 

absolutních datech, ale především na typologickém, morfologickém atd. rozboru 

keramiky, a při minimálních časových odstupech mezi fungováním tří starších, 

resp. čtyř mladších jímek nejde asi o chybu zcela zásadní, nicméně řazení by 

nemělo postrádat jistou vnitřní logiku. 



Ne zcela jasný je i rozdíl mezi datováním jednotlivých jímek jako celků a 

datací jednotlivých artefaktů, a to jak ve vztahu k diagramům shrnujícím vývoj 

jednotlivých tvarů v závislosti na čase (a v některých případech i k samotnému 

textu), tak k položkám katalogu (který je jinak, až na některé drobnosti, 

úctyhodným dílem samostatné hodnoty). Příčinou je patrně fakt, že některé tvary 

autorka chronologicky zařazuje výhradně na základě analýzy zpracovávaných 

souborů, kdežto u jiných bere v potaz i analogie z literatury, aniž by byl tento 

rozdíl explicitně vyjádřen. Někdy je v diagramu naznačen výskyt určitého tvaru 

po celou dobu fungování daného objektu, ačkoli jde o tvar v souboru ojedinělý, 

pro který nejsou uváděny ani analogie odjinud (např. velká oválná poklice), 

jindy zase doba výskytu uvedená v textu či v katalogu graficky vyjádřena není 

(např. majolikové talíře, kameninové dózičky či mělké nemalované mísy, jejichž 

opětovný nástup v první polovině 17. století dokonce autorka sama konstatuje, 

leč podle vývojového diagramu jejich výskyt končí krátce po roce 1600). 

Částečným východiskem by bývalo bylo nezařazovat do vývojových diagramů 

tvary vyskytující se v jediném exempláři a barevnými odstíny, resp. dvojím 

datováním v katalogu jasně odlišit dobu výskytu podle datace samotných jímek 

oproti dataci podle analogií z jiných lokalit. 

Textu lze samozřejmě vytknout i některé dílčí nedostatky či nepřesnosti, 

což při jejím rozsahu není nic překvapivého. Výslovně lze snad uvést kapitolu 1, 

kde by ve výčtu osobností, jež stály u zrodu disciplíny dnes označované 

termínem archeologie novověku, neměla chybět jména Klimenta Čermáka a 

Emanuela Lemingera, v pasáži věnované sklu zase Jaroslava Kavana, Karla 

Hetteše a Olgy Drahotové. Překvapivá je zde i absence zmínek o studiu 

novověké kachlové produkce, které díky tradici založené Z. Smetánkou doposud 

představovalo jeden z hlavních směrů výzkumu hmotné kultury českého 

novověku. Naopak jako nadbytečné se zdá zařazení kapitoly 4.1 věnované 

obecné charakteristice keramiky, již by snad bylo vhodnější nahradit 

výkladovým slovníčkem vybraných pojmů. Občas autorka používá nejednotnou 

nebo nepřesnou terminologii (holba-džbán, džbán-konvice, lahve-dóza) a omyly 

lze nalézt rovněž v popisu výzdobných technik (nerozlišování mezi malbou 

hlinkami a glazurou, opakovaně chybně uváděná technologie v případě 

berounské malované hrnčiny). Systematičtější utřídění by si pak rozhodně 

zasloužila kapitola věnovaná výzdobě (sloučit a lépe vnitřně roztřídit vtlačenou 

a plastickou výzdobu včetně doplnění razítka a vtlačování do formiček, zmínit i 

výzdobu kombinovanou). 

Přes uvedené připomínky či výhrady lze předloženou práci hodnotit jako 

užitečný a dlouho chybějící základ pro další studium dané problematiky, bez 

pochyb splňující nároky na tento typ textu, a doporučuji ji proto k dalšímu 

řízení. 
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