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Předseda komise p. prof. Jiří Sláma zahájil obhajobu a představil přítomným kandidátku. 

Uvedl mj., ţe kandidátka sloţils všechny vysokoškolské zkoušky stanovené školským řádem 

a předloţila rozsáhlou bibliografii publikované literatury, ve které uveřejnila podstatné části 

své dizertační práce, a tak splnil podmínku danou vysokoškolským zákonem. Paní magistra i 

členové komise ovládají německý jazyk, a proto souhlasí, aby byl oponentský posudek p. 

prof. H.-G. Stephana přednesen v němčině. 

Školitel p. prof. Jan Klápště představil kandidátku a seznámil komisi s její dosavadní 

vědeckou činností. Následně zhodnotil předkládanou dizertační práci. Upozornil zejména na 

rozsáhlost práce a na hlavní diskuzní témata, která otevírá. 

Kandidátka seznámila členy komise stručně s hlavními tezemi své práce. Zmínila především 

1) povahu pramenné základny (8 souborů raně novověké keramiky)

2) dvě hlavní řešené otázky – odraz sociální výlučnosti Praţského hradu v nálezech

– základní vývojové trendy raně novověké keramiky

3) problém skla – nebylo do analýzy souborů začleněno

4) hlavní výsledky – v keramických souborech se sociální výlučnost příliš

neprojevuje

– jedná se o prvotní nástin raně novověké keramiky v Čechách

Poté první oponent, p. PhDr. J. Ţegklitz, přednesl závěry svého posudku. Zdůraznil, ţe 

předkládaná práce beze zbytku splňuje všechny nároky na dizertační práce kladené. Ocenil 

zejména, ţe se jedná o jednu z mála prací usilující o sociální interpretaci, která si zároveň 

zachovává nutnou střízlivost. Dále upozornil, ţe soubory pochází ze srdce Hradu, a to z velmi 

frekventovaného místa. Pro další pokračování v tématu dr. Ţegklitz navrhuje modifikaci 

výběru keramických souborů, neboť některé kandidátkou analyzované soubory povaţuje za 

chronologicky a interpretačně příliš problematické. 



Oponentský posudek nepřítomného p. prof. H.-G. Stephana přečetl p. prof. Jan Klápště (viz 

oponentský posudek). Prof. Stephan ve svém posudku především pozitivně komentoval hlavní 

teze dizertační práce a její výsledky v mnoha ohledech začlenil do širších středoevropských 

souvislostí. Zdůraznil, ţe jímky v této době byly spíše výjimečné, neboť s odpadem jiţ bylo 

zacházeno jiným způsobem. Spolu s kandidátkou připomněl, ţe Hrad v raném novověku 

nebyl jednotným sociálním prostředím a moţnosti archeologických pramenů jsou ve srovnání 

s písemnými značně omezené. Prof. Stephan upozornil, ţe k sociální interpretaci by pomohla 

komplementární analýza skla. Dále se věnoval problematice datování. Prof. Stephan 

jednoznačně doporučil předkládanou práci jako podklad pro udělení titulu Ph.D. 

Kandidátka Gabriela Blaţková poté reagovala na hlavní připomínky oponentů, které 

s uspokojením komise zodpověděla. Jednalo se zejména o problémy: 

1) problematika skutečných chronologických opor pro soubory raně novověké keramiky,

úskalí řetězového analogického postupu (dr. Ţegklitz). G. Blaţková se opřela o 3

soubory, jejichţ datace je poměrně jednoznačně vázána na stavební vývoj Hradu.

2) jaké odlišnosti jsou v dataci importů a zbytku souboru (prof. Klápště)

3) limity sociální interpretace; ve fragmentech keramiky se sociální výlučnost příliš

nemůţe projevit – narozdíl od skla, kachlů, cínových nádob atd.

4) keramických tříd, popř. tvarových skupin

5) publikace práce

Do následující diskuze se mimo oponenta a školitele zapojil ještě p. doc. Pavlů (diskuze o 

keramických třídách a analýze keramických souborů). 

Vyhlášení výsledků hlasování: 

Komise navrhla udělit titul doktor Ph.D. 

Zapsal: Tomáš Klír Předseda komise: 


