
Oponentský posudek na diplomovou práci M. Vyšohlída Příspěvek k problematice 
archeologie veřejných prostranství na příkladu náměstí Republiky v Praze 

Práce je rozdělena na dvě základní části - v prvé je stručně charakterizována problematika a 
zaznamenány archeologické výzkumy, které se jí dotýkají zejména z našeho prostředí a 
výběrově i mimo rámec našich hranic. Tady se autor musí vyrovnávat se skutečností, že o 
převážné většině akcí existují pouze předběžné zprávy. Druhá část se zaměřuje na výsledky 
výzkumu veřejného prostranství na náměstí Republiky, kde byl autor součástí realizačního 
týmu. I v tomto případě je hlavním problémem míra zpracování a publikace, nicméně autor 
měl zjevně dostatečný přístup k materiálu. Závěrečnou partii tvoří přílohy, přírodovědné 
analýzy. 
Zejména v obecné části úvodního přehledu (s. 8 - 11) postrádám důslednější citování 
pramenů, ze kterých je čerpáno, i kdyby to byl neustále opakovaný Winter. Pakliže je přímo 
citováno i s úvozovkami, pak pokládám citaci za nezbytnou (pasáž na konci s. 8 a začátku s. 
9). V příkladech výzkumů veřejných prostranství ve střední Evropě je samozřejmě 
problémem publikování nedávných velkých výzkumů, ale právě třeba v případě Krakova je 
třeba stručné charakteristiky nezkreslovat - dřevěné lemování krakovských komunikací 
nechápu jako obrubníky, ale součást zajímavé konstrukce těchto cest. U zmíněných výzkumů 
náměstí v Kleparzu a Kazimierzu opět postrádám citaci, ale nevím, zda jejich výsledky byly 
publikovány. 
Problém publikování výsledků pokračuje i v Čechách. Pochvalu zaslouží informace o situaci 
zatím zcela nepublikovaného výzkumu v Kašperských Horách, jen trochu zarazí způsob 
informací o zdejším nálezu mincí. Je-li "poměrně" atraktivní, jak musí vypadat nález 
skutečně atraktivní, zavádějící je datační uvedení nejstarších mincí v nálezu, když u 
mincovních nálezů jsou podstatné mince právě z opačného konce spektra. Jsem si vědom, že 
se jedná o naprosté maličkosti, které ovšem naznačují chvilkovou ztrátu soustředění, které by 
mělo být stabilní. 
Pražská část poznání je obsáhlá a shrnuta výstižně, o to více překvapí mlčení o válečných 
výzkumech na hlavních náměstích pražských měst. Jsem si vědom, že to byly výzkumy 
jiného charakteru než dnes (ono je s podivem, že v takové době a u takových staveb vůbec 
proběhly), ale základní publikace o Staroměstském náměstí existuje, o Hradčanském byla 
rekonstruována Frolíkem a situace na Malostranském náměstí byla v novější literatuře 
alespoň reflektována. A to nemluvím o tom, že se jedná o první akce svého druhu u nás. Je 
také (alespoň pro mne) otázkou, zda do výčtu výzkumů nepatří i rozsáhlá akce ze 70. let 
v Petrské a zda zde v literatuře prezentovaný příkop (Špaček - Profantová, AP 11, 1991) není 
úvozově zařízlou cestou. 

Podstatnou částí práce je výzkumná partie z náměstí Republiky, která přináší velmi důležité 
informace ke sledované problematice. Charakteristika chronologických etap i typologie 
objektů je přehledná a dobře sumarizovaná, velkou vypovídací hodnotu mají zejména 
distribuční mapky č. 37 - 47. Předpokládám, že právě tato partie je více méně samostatným 
dílem autorovým, protože ostatní členové realizačního týmu se, pokud vím, věnují jiné 
problematice. 
Nad některými dílčími otázkami bych si v práci dovedl představit ještě určitá zamyšlení. 
Právě distribuční mapky celkem jasně dokládají veřejnou funkci na ploše A, zatímco na ploše 
B spíše naopak. Je to způsobeno tím, že podstatnou část plochy B tvoří zahloubený interiér 
románského paláce (ale i pod jeho podlahou bylo nalezeno ohniště) nebo to souvisí s tím, že 
západní stěna paláce byla ve starší fázi součástí odlišné hranice veřejného prostoru? Další 
posun hranice veřejného prostranství, konstatovaný v souvislosti s kapucínským klášterem na 
s. 135 se na pláncích bohužel neprojevuje. Samozřejmě se naskýtá otázka, zda v nejstarší 



sídlištní etapě se zde dá hovořit o veřejném prostoru. Podle struktury práce nikoliv (vznik 
veřejného prostoru je konstatován až po stavbě staroměstské fortifikace), ale domnívám se, 
že jednoznačnější konstatování by bylo na místě i s úvahou, co toto osídlení představovalo. 
Míra zpracování výsledků výzkumu zřejmě nedovolily určité chronologické rozvrstvení 
nálezů na distribučních mapách, které by podle mého názoru k případné změně charakteru 
zdejšího prostředí mohla přinést významné indicie. 
Musím přiznat, že práce pro mne byla inspirativní i v určitém nedorozumění, ve kterém jsem 
se dlouho pohyboval. Výraz "předlokační " totiž pro pražské pravobřežní automaticky 
vnímám jako označení pro chronologickou fázi před lokací Havelského Města a uzavření 
vzniklého celku hradbou. V práci je ovšem tento výraz chápán z hlediska novoměstského a 
tedy používán pro období před lokací Nového Města. Nad možností těchto dvou výkladů a 
jeho terminologického rozlišení bychom se asi měli také zamyslet. 
Drobné připomínky mne napadají i u některých detailů. Jsem toho názoru, že pravobřežní 
osídlení bylo v centrální části natolik zahuštěno, že je můžeme chápat jako souvislé, pročež 
bych byl opatrnější u předpokládání samostatných osad u sv. Benedikta (s. 41) a sv. Štěpána 
(s. 80). Stavbu německých rytířů u sv. Benedikta bych asi raději nazval umírněnějším 
termínem než řádový hrad (s. 49). U staroměstské fortifikace nepředpokládám existenci 
hradební uličky (s. 49) a nejsem si jist, zda je v pasáži na s. 43 počítáno s tím, že dnešní 
Prašná brána stojí na jiném místě než původní brána z 13. století. 

Celkové hodnocení práce ovšem splňuje její zadání a dokládá, že autor zvládl celkem široký 
záběr sledované problematiky. Samozřejmě bych uvítal aktivnější ponoření diplomanta do 
výše naznačených otázek, ale to jej zjevně očekává v nejbližší budoucnosti a v praxi. 

V Praze 9.9.2010 
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