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Zadání diplomové práce Martina Vyšohlída si zvolilo část problematiky rozsáhlého 

archeologického výzkumu areálu bývalých kasáren na náměstí Republiky v Praze, 

prováděného v letech 2003-2006. M. Vyšohlíd se na tomto terénním výzkumu dlouhodobě 

podílel a část výsledků už zhodnocoval ve své bakalářské práci. Zadání magisterské práce 

sledovalo dva hlavní úkoly. Prvá část měla na podkladě vybraných archeologických výzkumů 

veřejných prostranství ve střední Evropě, v českých zemích a v Praze postihnout základní 

problematiku archeologie veřejných prostranství, druhá část se měla zabývat odkryvy 

provedenými na náměstí Republiky. 

Prvá část diplomové práce (str. 7 - 40) přináší výběr terénních výzkumů a jejich 

podstatných výsledků. Zvlášť pozitivně se přitom projevuje kontakt s archeologií v polském 

Slezsku, jenž se M. Vyšohlídovi podařilo rozvinout díky aktivní účasti na konferenci ve 

Vratislavi v roce 2008, zaměřené právě na problematiku veřejných prostranství. Poněkud 

nejasná však zůstala kritéria výběru archeologických příkladů, není zřejmé, podle čeho byly 

lokality vybrány. Zvlášť ale chybí souhrn, který by specifikoval poznávací možnosti dnešní 

archeologie veřejných prostranství. S koncepční neujasněností možná souvisí vynechání 

Olomouce, jakož i vynechání některých podstatných bibliografických položek týkajících se 

samotné Prahy (zejména L. Hrdlička, Centrum raně středověké Prahy, in: 1. Piekalski - K. 

Wachowski eds., Sredniowieczny Slqsk i Czechy. Centrum sredniowiecznego miasta -

Wroclawa Europa srodkowa, Wroclaw 2000,191-214 lze sborníku M. Vyšohlídjinak 

cituje/, nebo J. Richterová, Pražské středověké hrací kostky a kameny, Archaeologia 

Pragensia 4, 1983,201-223) . 

Druhá část diplomové práce (str. 41-140) se soustřeďuje na výsledky výzkumu na 

ploše nynějšího náměstí Republiky. Podstatný přínos této poměrně rozsáhlé části se týká doby 

před založením Nového Města pražského, tedy 12. až prvé poloviny 14. století. Standardním 
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způsobem se zabývá terénní situací a jednotlivými kategoriemi artefaktů, připojeny jsou i 

analýzy ekofaktů. Výsledek je zajisté podstatný, významně obohacuje náš obraz 

každodenního života středověké Prahy. Archeologické svědectví totiž otevírá cestu 

k charakteristice plochy, která se po vymezení areálu Starého Města pražského ocitla vně 

hradebního obvodu. Právě archeologie umožňuje na danou plochu vztáhnout charakteristiku 

veřejného prostranství. Opírá se přitom o přesvědčivou souhru všech kategorií svého 

svědectví. Toto ,jádro" diplomové práce se zajisté dočká samostatné publikace. Předkládané 

závěry by byly ještě zřetelnější, kdyby prvá část diplomové práce měla jasně stanovenou a 

důsledně naplněnou strukturu. Bližší zhodnocení by si zasloužilo i umístění posuzované 

plochy extra muros. 

Diplomová práce M. Vyšohlída je psána kultivovaným jazykem a doprovází ji soubor 

kvalitních vyobrazení. Uvažovanou publikaci by ovšem měl doprovodit reprezentativnější 

výběr artefaktů, určitě cenný by například byl nástin keramické sekvence atd. 

Předkládaný rukopis odpovídá nárokům stanoveným pro diplomové práce a lze ho 

proto jednoznačně doporučit k obhajobě. 

V Praze, 8. 9. 2010 
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