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Zpracování keramiky římsko-provinciální provenience z českých nálezů není okrajovým a 

opomíjeným tématem, přesto je však její objektivní vyhodnocení, i vzhledem ke stavu 

dochování pramenné základny a možnostem zpracování nálezů, obtížné. V tomto ohledu je  

pochopitelné, že se autor problematice věnoval řadu let a díky tomu mohl předložit práci 

věnovanou analýze keramiky raetské, norické a panonské produkce, celkově 208 fragmentů z 

více než šesti desítek lokalit. Jak autor konstatuje, nebyly realizovány destruktivní analýzy (se 

zadáním práce nebyl autor posudku seznámen); ovšem je pochopitelné, že stav keramických 

fragmentů je ve většině případů neumožňuje. Faktem je také skutečnost, že ani v sousedních 

provinciích, kromě Carnunta a několika dalších lokalit podél limitu, není k dispozici dostatek 

referenčního materiálu. V tomto ohledu je absence těchto analýz pochopitelná.  

V úvodních dvou kapitolách autor nejprve vymezuje problematiku a cíle práce. Ta 

pojednává o tzv. spotřební či užitkové keramice římských provincií, která je zpravidla 

v podobných pracích hodnocena bez keramiky typu terra sigillata. Takové rozdělení má své 

opodstatnění, obvyklé nejen při hodnocení keramiky z oblastí ležících za hranicemi 

zaalpských provincií, ale také ve Středomoří a přilehlých regionech. Bc. Luboš Rypka 

následně v kapitole č. 4 hodnotí jednotlivé keramické skupiny (počínaje raetskou keramikou 

ad): v tomto ohledu lze konstatovat, že zvolený postup je oprávněný a přináší strukturovaný 

pohled na zastoupené keramické skupiny. Každá z podkapitol je ve své první části věnována 

provinciální produkci – zde autor prokázal velmi dobrou znalost problematiky, vycházející 

z odpovídající literatury. Následují samotné nálezy z jednotlivých lokalit. V tomto ohledu je 

tato část přehledná a logicky členěná. Autor se zaměřil především na uchopení a 

charakteristiku jednotlivých produkčních center, zastoupených v nálezech z našeho území. 

V tomto ohledu by dle mého názoru však bylo vhodnější jasněji charakterizovat jednotlivé 

skupiny chronologicky: z materiálu jsou velmi dobře patrné rozdíly v produkci raného, 

středního principátu a pozdněřímského období.   

 Důležitou částí práce se stal katalog, který je sestaven velmi pečlivě a zachycuje 

podstatné skutečnosti potřebné pro další zpracování. Podobně kvalitní je také obrazová 

příloha (fotografická i kresebná), která je v mnoha případech autorským přínosem 
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diplomanda. Doplňují ji také přehledné tabulky a grafy, které napomáhají k orientaci ve 

sledované problematice. Také seznam pramenů a literatury (s. 191 – 214) je v mnoha 

ohledech vyčerpávající. Obecně lze konstatovat, že právě v této části je práce Luboše Rypky 

velmi kvalitní.  

Předložená práce, věnovaná provinciální keramice, přináší kvalitní zhodnocení  

náročné problematiky, která by se autorovi mohla stát základem pro širší  hodnocení nejen 

otázek přítomnosti provinciální keramiky ve sledovaných kontextech (problematiku důvodů 

výskytu autor podrobněji neřeší). K hodnocení autor přistoupil v závěrečné kapitole, kde se 

zamýšlí nad  možné linie přísunu provinciální keramiky do Čech. V tomto ohledu jsou jeho 

konstatování oprávněná. Přestože Luboš Rypka již v úvodní kapitole (z pochopitelných 

důvodů rozsahu práce) ustoupil od celkového pohledu na soubor v širším kontextu nálezů 

provinciální provenience, dle mého takovýto obecnější nástin chybí: počínaje keramikou 

typu terra sigillata (autor je dobře obeznámen s pracemi J. Halamy), dále provinciálními 

sponami, bronzovými nádobami ad. V tomto ohledu by nemělo jít o celkové či vyčerpávající 

hodnocení, ale o porovnání zmíněných skupin nálezů, přispívající k pochopení římsko-

germánských vztahů, jež má i v magisterské práci své opodstatnění. Autor v závěru zmiňuje 

tvarové spektrum nálezů a konstatuje, že nejčastěji jsou zastoupeny džbány, misky, mortaria, 

následují poháry. Jistě obtížné je také hodnocení tvarového zastoupení nádob v daných 

nálezových kontextech. Byla jejich funkce tzv. užitá, či reprezentativní? Vzhledem 

k fragmentárnímu stavu a nálezovým kontextům většiny nálezů (sídliště) je zřejmé jejich 

intenzivní praktické užívání.  

 

Práce dle mého názoru splňuje požadavky na magisterské práce kladené ve všech 

posuzovaných ohledech. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem považuji předloženou 

magisterskou práci za vhodný podklad k obhajobě a k dalšímu řízení k udělení titulu magistr. 

Navrhuji hodnocení „velmi dobře“. 

 

 

V Praze, 7. září 2012 
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