
oponentský posudek na diplomovou práci Bc. Dagmar Winklerové
Yýživa středověkého města ve světle archeobotanických a archeozoologických pramenů

PředloŽená diplomová práce o rozsahu l49 stran (včetně příloh a seznamu literatury čítajícího
l87 titulů, které odpovídají 37 stranám) si klade za cíl nejen blíŽe specifikovat rostlinnou a
Živočišnou produkci v městském prostředí nebo jejich dovoz zvenčí' ale zabývá se i
problematikou nutričních zvyklostí místních obyvatel. Jako modelová prostředí hodná
srovnání volí autorka dvě středověká města - Most a Chrudim, kde bylo při archeologických
výzkumech zachyceno reprezentativní množství archeobotanického a archeozoologického
materiálu.

V úvodu práce je čtenář obeznámen s historií archebotanického a archeozoologického bádání
zaměřeného především na období středověku. Ačkoliv se autorce podařilo vytvořit slušný
přehled ývoje obou přístupťr' badatelů a vypíchnout jejich aktivity v dané oblasti, nelze si
nepovšimnout určité nevyváŽenosti v rozsahu archeobotanické (necelé 2 strany textu) a

archeozoologické (6 stran) části. Hned v úvodu je poněkud mylně charakterizoviína
archeobotanika, kdy se dozvídáme, Že se jedná o analýzu rostlinných makrozbytků (str' 9).

V archeozoologické části (str. 11) se v poznámce pod čarou dočteme o tom, že zýšený
vyskyt starších krav a novorozených telat (kategorie neonatus) informuje o mléčné produkci,
což samozřejmě není pravda.

V přehledu dosažených poznatků mi chybí přehledné oddělení zjištění týkajících se raného
středověku od středověku vrcholného, případně raného novověku' Jednotlivé poznatky se

tudíŽ prolínají, ačkoliv je známo, Že uvedená období se mohla v některych aspektech lišit.
Chválím zaÍazení ilustračních obrázků do jednotlivých kapitol, přestoŽe na ně chybí oďkazy
v textu. V archeobotanické části byla objevena některá nepřesná tvrzení, např. v případě
pšenice jednozrnky a dvouzrnky se nejednalo o nenáročné variety, nýbrž samostatné druhy
(str. l8). V části věnované archeozoologii je zvoleno nepříliš logické členění na podkapitoly,
v nichŽ je výčet hospodářských savců náhle přerušen zástupci hospodářské drůbeŽe, aby
posléze pokračoval domácími zvířaty resp. koněm. Na str. 36 najdeme v souvislosti
s domácím prasetem termín bachyně a údaj o mnoŽství selat ve vrhu, což odkazuje spíše na
prasata divoká neŽ domáci. Údaje o porážkovém věku prasat (str. 37) nejsou podloŽeny
referencemi' V části věnované ovcím akozám (str. 38) nenalézámtvrzení o qrtrŽití mladých
jedinců na maso v souvislosti s poráŽkovým věkem, přestoŽe některé osteologické soubory (a
to autorka i uvádí) kosti mladších zvířat obsahovaly. U ryb není připuštěno, že uživáni
kategorie ,,ÍybY" nemusí bý o&azem nezkušenosti analýika (str. 43), ale výrazného
poškození nálezů nebo dominance obtíŽně determinovatelných zbytků např. šupin nebo Žeber.
Ztovna tak je poněkud mylná domněnka, Že osteologové předpokládají v souborech r,yskyt
lokálních sladkovodních druhů, zbyky cizích ryb nerozpoznaji a uvádějí je tudíŽ jako ryby
neurčené (str. 45)' Navzdory menším nedostatkům, působí tato část rozmanitě a autorku je
třeba ocenit za snahu prostudovat řadu pramenů a vygenerování informací do stravitelného
přehledu.

Modelové příklady. Výběr lokalit povaŽuji za št'astný. U charakteristiky královských měst
Most a Chrudim (str. 49 a 67) mi schází poznámka ke klimatu ve středověku, které se od
současného lišilo, coŽ mohlo ovlivňovat pěstování a rozšíření některych druhů rostlin. Na
struěný rozbot přírodních podmínek a nálezové situace navazýe vylah vysledků a interpretací
autorů archeobotanic\fch a archeozoologických analýz shromáŽděných pro obě města. Zde se

nepodařilo vyvarovat určitých nedostatků. Například z oblasti archeozoologie mi není příliš



jasné, jak autorka dospěla ke kohoutkové výšce cca I37 cm u malých koní, aniž by uvedla
nějaká data či referenci (str. 62) nebo na základě čeho usuzuje, že mula byla ve středověku
vwživaná často k přepravě osob nebo nákladr"r (str' 62). Jako nepodstatné se u

archeobotanické části věnované situaci v Chrudimi jeví poněkud detailní popisy metod

ziskáváni a zpracování vzorků (str. 74-75), uvádění těch analýz, u kteých nebylo příliš
zÍejmé datování, kontext či obsahovaly nereprezentativní množství nálrez'ťl (např' str. 83). Na
str. 85 je odkaz na graf, kteý chybí, u některých procentuálních hodnot nevíme, z čeho byly

kalkulovány (str. 85, 90). Za nepatřičné povaŽuji autorčino sdělení, že se potýkala

s mnoŽstvím materiálu a nedostatkem času (str. 85) a proto, jak sama uvádí, volila
v souvislosti s výzkumem ve Filištínské ulici čp. 37lI-40lI v Chrudimi jakýsi kompromis

v podobě q:členění smysluplných nálezových celků, což je poněkud nestandardní přístup.

Diskuzi bohužel hodnotím jako nejslabší článek celé studie. Hned v úvodu (str. 95)

diplomantka předjímá, Že odlišnosti, které vnímá jako nesnáze či úskali, mezi Mostem a

Chrudimí mohou byt odrazem rozdílu v hospodaření jednottivých měst. Nebylo by ale

správnější, aby Se snažila nejprve data nějakým způsobem porovnat, případný rozdil
prokázála v datech a až nás|edně ho interpretovala jako důsledek jiné ekonomie? Nejasné je i

ivrzeni, že rozdí|né poznávací procesy jednotlivých environmentálních badatelů snižují

úěinnost kvantitativního srovnání (opět str. 95). Takto uvedeno to vyznívá, že se setkáváme

sjedinci, kteří neov|ádaji svoji specíalizaci. Stejně mlhavá je poznámka o roztříštěnosti

póužitých kvantiťrkačních metod (tamtéž) s odkazem na autorčinu bakalářskou práci.

V diskuzi se nedočkáme konkrétního porovnání archeobotanických či archeozoologických dat

z obou měst, nenajdeme žádné jednotné graťrcké vyjádření, tabulky, natoŽ wýsledek

statistického testu. Jednotlivá sdělení působí poněkud roztříštěně, např. v podkapitolce IV. 2'

(str' 100-10I) zce|a chybí porovnání na úrovni fauny' Za doklad chovu zviŤat uvnitř hradeb

povaŽuje studentka nálezy koster uhynulých zviŤat vodpadních objektech (str. 103), neměla

by se ale také zabývat distribucí anatomie nebo variabilitou věku chovaných zvítat, což by

rovněŽ u|<ázalo na přítomnost chovu, případně poráŽku zviŤat na zkoumaném místě? V této

části Se také setkáváme s velmi obecným konstatováním, že budougnost prokazování
regionální směny (str' 10a) je např' v izotopových ana|ýzách nebo aplikaci genetických

metod. Podrobnosti jejich užiti nám ale autorka poněkud tají. Přitom problém není ani tak

vjejich nákladnosti či nedostupnosti, jak je řečeno, nýbrž v tom, Že i ony mají své limity a

není možné je využivat ve všech situacích, např. jedná-li se o analýzll stabilního stroncia'

Text magisterské práceje napsán čtivým jazykem, coŽ osobně vítám, přesto vede vytrvalé
uživání popularizačního stylu na některých místech k neblahému zjednodušování a tím
odborná úroveň studie ztráci. Jedním z příkladůje popis vzhledu středověkých prasat na hony
vzdáleného zdegenerovaným Živoucím jitrnicím moderního věku (str' 36); označení úložiště
kadaverů skotu a zejména koní jako ,'vrakoviště" automobilů středověku (str. 65); méně

vzrostlého psa jako ,,protojezevčíka" (str. 66) či označení pohanky obecné za pseudoobilninu
(str. 53).

Magisterská práce nezůstala ušetřena jazykových chyb, občas se objevují některá mylná
oznaěení např' ,,domestikáti" (str. 36, 38, 63) ěi ,,listová zelenina rodu brukev" (str' 54)'

Nedostatky byly objeveny vněkterých latinských názvech např. u husy domácí (str. 4I,64)
nebo borovice (str. 79). v některých pasážich byly opomenuty citace či chyběly citace

původní.

Navzdory tomu, že autorka nepracovala s konkrétním archebotanickým či archeozoologickým
souborem, při sepisov áni závěrečné části své práce spěchala a patrně nekonzultovala některé



!

záleŽitosti z oblasti archeozoologie se sým školitelem, jinak by se zajisté vyvarovala
někteqých zbytečných chyb, je třeba objektivně říci, že jeji rešeršní studie představuje smělý
pokus o propojení dvou bioarcheologických přístupů' na příkladu dvou měst a určitě ji lze
považovat zazajímavýpočin' Ztohoto důvoduji doporučuji kobhajobě anavrhuji hodnocení
výborně minus'

Zfuovei připojuji některé otázky:
- Na str. 12 je řečeno, Že prostorová lokalizace anatomických elementů nám můŽe

pomoci nahlédnout do společenského rozvrstvení obyvatel lokality. Jak konkrétně?
_ Jaké metody a syntézy vycházejíci z kolébek světové environmentální archeologie

znějí českým uším jako hudba vzdálené budoucnost|? (viz v návaznosti na sdělení ze
str. 8)

- Jak si autorka vysvětlujete absenci pozůstatků mechorostů v jímkách z Chrudimi'
jestliŽe ve světle její argumentace byla tato skupina rostlin z Mostu spojena s hygienou
člověka'

- Lze vyloučit, že kolísání kohoutkové výšky prasat v Mostě (II. náměstí čp. 226; str.
64) mohlo b;ýt způsobeno jejich odlišným stařím v době porÍlžky, víme-li, že většina
jedinců byla porážena mezi 12-24 měsíci?

- Jaké jsou v souhrnu podobnosti arozdi|y ve fauně potvrzené v Mostu a v Chrudimi?

V Prachatic ích 8.9'20 |2 Ing. Lenka KovačikoviP} D /
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