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Posudek bakalářské práce 
 

Bakalářská práce Ludmily Orgonášové je věnována významu sekery v raném středověku si 

bere za úkol postihnout různé aspekty využití tohoto vícefunkčního předmětu. Nejde o téma 

nové, autorka mohla navázat na dlouhou řadu dílčích i souhrnných analýz, z nichž můžeme 

jmenovat především nepublikovanou diplomovou práci Ladislava Hrdličky. 

 Po úvodní kapitole, která je zběžným přehledem dlouhých dějin sekery, následuje část 

věnovaná typologické klasifikaci raně středověkých exemplářů. Autorka po přehledu 

klasifikačních schémat jednotlivých autorů záměrně navazuje na systém B. Dostála, snaží se 

do něj zařadit konkrétní položky a podat přehled o jejich geografickém výskytu (zdůrazňuje 

např. dobře známou vazbu tzv. bradatic na velkomoravské prostředí). Poněkud skeptický bych 

možná v této chvíli byl k absolutní chronologii velkomoravských exemplářů, kterou nelze 

provést izolovaně bez vazby na ostatní artefakty, což pochopitelně nebylo cílem práce.  

 Následující kapitola pojednává technologické aspekty výroby seker. Zde autorka 

vyhází především z prací R. Pleinera. Další oddíl se zabývá problematikou délky toporů a 

druhů dřeva, které byly k jejich výrobě vyžívány. Zvláštní kategorií jsou tzv. sekerovité 

hřivny. V úvahách o jejich funkci jako směnného prostředku by bylo vhodné vzít v potaz i 

novější literaturu, např. práce P. Urbańczyka či F. Curty. Můžeme zdůraznit, že tuto 

interpretaci komplikuje především váhová a velikostní různorodost celého souboru. Bylo by 

na místě zmínit i největší hromadný nález z polského Krakova.    

 Další kapitoly již pojednávají otázky základních funkcí sekery. Hlavním problémem je 

pochopitelně rozlišení seker sloužících jako nástroj od seker bojových. Do první kategorie 

řadí autorka především širočiny, zatímco nejčastěji nalézaným bradaticím a štíhlým 

exemplářům připisuje odůvodněně především užití v boji. Autorka zdůrazňuje i formativní 

faktory složení nálezového fondu – zatímco sekery-zbraně našly pro svůj odvozený 

symbolický význam v hrobových výbavách, sekery-nástroje byly zřejmě obvykle znovu 

překovávány a známe jich tedy podstatně méně. V kapitole věnované využití sekery v boji by 

se rozhodně slušelo zmínit i zahraniční literaturu k výzbroji ve franckém prostředí, s nímž 

byly naše země v intenzivním kontaktu (např. H. Steuer, M. Last). Nerozumím oddílu na 

rozhraní str. 41 a 42. Správná formulace by zřejmě měla znít, že se meč objevuje po „vzniku“ 

Velké Moravy, nikoliv po jejím „pádu“. Dále se domnívám, že ústup významu bojové sekery 

na úkor meče v 10. století není prokazatelný. V hrobových výbavách se v této době již příliš 

nevyskytuje ani jedno ani druhé. Rozhodně bych byl opatrný k úvahám P. Choce, který 

vyvozoval ze zastoupení zbraní v hrobech složení vojsk, aniž by bral v potaz výsostně 

symbolickou roli hrobové výbavy. Mnohem kvalifikovanější je v tomto ohledu dosud 

nepřekonaná studie o velkomoravském vojenství od A. Ruttkaye z roku 1982, který autorka 

necituje. 

 V oddílu věnovanému symbolické roli sekery by bylo jistě vhodné věnovat více 

pozornosti miniaturním sekerkám, které neznáme jen z Ruska, jak autorka uvádí, ale i ze 

Skandinávie a Polska. Stejnou výhradu bych měl i případě úvah o funkci sekery jako 

sociálního atributu. Domnívám se, že v české a slovenské literatuře existuje řada kvalitnějších 

reflexí problematiky než ta od Z. Klanici, na níž se autorka opakovaně odvolává. Těžko lez 

např. souhlasit s jeho názorem, že meč nemusel být atributem vysokého sociálního statusu. 

Pozoruhodnou skupinou jsou miniaturní exempláře seker nalézané především v hrobech dětí, 

ale jak autorka podnětně dokládá, nejen u nich. Jistě by však stálo alespoň za volnou úvahu, 



jestli byly vyráběny výlučně pro pohřební účely nebo měly své místo i v mezi živými (byla 

např. provedena metalografická analýza některé z nich?). 

 Autorka se však ve své práci nespokojila pouze s obecnými charakteristikami, ale 

sestavila i kompletní katalog nálezů sekyr z celého území České republiky. Je tedy trochu 

škoda, že výsledku této náročné a nepříliš záživní aktivity nakonec příliš nevyužila. Bylo by 

jistě zajímavé sledovat v rámci hrobových celků korelaci výskytu sekyry s ostatními složkami 

výbavy či geografické aspekty distribuce nálezů.    

 Přes tyto dílčí poznámky považuji práci L. Orgonášové za kvalitní přehled 

problematiky psaný jasným a čistým stylem doplněný kompletním katalogem nálezů, který 

naprosto naplňuje požadavky kladené na bakalářskou práci. Práci proto doporučuji k dalšímu 

řízení. 
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