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Magisterská práce Luboše Rypky se zabývá nálezy římskoprovinciální keramiky doby římské 

a doby stěhování národů v Čechách mimo terru sigillatu, tedy významnou součástí importu, 

jíž byla v dosavadním bádání věnována vícekrát samostatně pozornost, ale jejíž zpracování 

ponechávalo velké rezervy. Autor tak rozvíjí stejné téma své práce bakalářské, což mu 

napomohlo důkladně se seznámit s celou problematikou také pokud jde o oblasti blízkých 

provincií i barbarika v sousedství Čech a zvláště sebrat, kriticky posoudit, určit a vyhodnotit 

relevantní nálezy z Čech. Nálezový kontext, z něhož pocházejí, je diferencovaný, autor 

pracuje se souborem 208 keramických fragmentů ze sídlišť doby římské a doby stěhování 

národů a 16 nádob z hrobů období stěhování národů. Obvykle užívané názvy keramika 

spotřební nebo užitková považuje L. Rypka za nepřesné, protože tématem práce je i jemná 

stolní keramika, někdy rázu luxusního zboží. 

Po úvodu věnoval autor samostatný oddíl tvorbě katalogu římskoprovinciální keramiky 

v Čechách, který je objemově nejrozsáhlejší částí předložené práce. Uvádí jeho systémové 

úpravy vůči verzi v bakalářské práci a vysvětluje vyřazení některých nálezů, jako italské 

keramiky z období před římským císařstvím, tedy před vlastní dobou římskou, nebo přesunutí 

mezi nejisté po důkladnější kritice. Původní katalog však především doznal podstatného 

rozšíření, nyní obsahuje nálezy ze 68 poloh v 58 katastrálních územích. Odstavec o dřívějších 

pracích V. Sakaře a M. Janča na toto téma se zde obsahově překrývá s částí v následujícím 

oddílu o historii bádání, kam by po úpravě textu bylo vhodné tento komentář umístit. Kritikou 

písemných pramenů, což by v daném kontextu odkazovalo k dílům antických autorů, je tu 

zřejmě myšlena kritika údajů v odborné literatuře. V oddíle o katalogu nalezneme též  

vysvětlení, proč zatím nebyly provedeny chemicko-technologické analýzy, přičemž do 

budoucna se jeví jako nejslibnější analýza vzorků glazur u glazované keramiky (tento 

odstavec bych opět spíše umístil do úvodu. 

V oddílu o historii bádání autor připomíná, že běžné keramické zboží zůstávalo i 

v provinciích dlouho na okraji zájmu a že jeho důkladné studium začalo oproti keramice typu 

terra sigillata později. Tento oddíl a zvláště i obsáhlý a pečlivě zpracovaný seznam užité 

literatury (nenarazil jsem na jedinou chybu) svědčí o autorově podrobné znalosti příslušné 

problematiky. 

Analytickou část práce představuje čtvrtý oddíl s pododdíly, pojednávajícími dvanáct druhů 

sledované keramiky, z nichž jedenáct je v českých nálezech doloženo prokazatelně a jeden 

(noricko-raetská páskově malovaná keramika) pravděpodobně. Každý druh je popsán podle 

charakteristických znaků, z hlediska poznatků o původu, oblastech výskytu a rozšíření, 

případně i vývojových stupňů a chronologie. Návazně jsou pak české nálezy daného druhu 

popsány, zasazeny do výše uvedeného kontextu s uvedením analogií, podle možností je určen 

jejich původ, jsou datovány a je stanoven jejich procentuální podíl na celku zkoumané 

keramiky. U procentuálního vyjádření nalézáme dvě hodnoty, podle toho, zda je výpočet 

vztažen k minimálnímu (173) nebo maximálnímu (194) počtu nádob, z nichž souhrn střepů 

pocházel. Vždy je též uvedena přehledná tabulka českých nálezů určitého druhu. 

Nejpočetněji zastoupenými druhy jsou jemná šedá keramika a žlutooranžová keramika jemná 

i hrubá, které v souhrnu představují prakticky polovinu zkoumaného zboží. Vzhledem 

k dlouhodobému výskytu obou druhů v době římské je při časté fragmentárnosti, která ztěžuje 

identifikaci tvaru, obtížné i přesnější datování. Zajímavý je výskyt nesporných zlomků 

prstencových misek jako výrazného tvaru jemné šedé keramiky ve východních Čechách, kde 



lze myslit na souvislost s Jantarovou cestou prostřednictvím Trstenické stezky. To je také 

jeden ze směrů importu, uvažovaných v Rypkově práci, viz Mapka 12. 

V závěrečném souhrnu poznatků a úvaze o dynamice a cestách tohoto importu autor 

konstatuje mírnou převahu redukčně vyráběné keramiky nad keramikou oxydačně (ale s y) 

vypalovanou a shledává možné vysvětlení vyšším podílem importu z Norika a Raetie, kde 

redukčně vyráběná keramika převažuje. Jinak je pochopitelné, jak je na v práci poukazováno, 

že bez podpory v analýzách je zejména u nezdobené šedé a žlutooranžové keramiky určení 

původu podle provincií obtížné. Dosažitelné poznatky ukazují, že do 2. stol. byl silnější 

import z Norika a snad i Raetie, od 2. půle 2. stol. postupně sílil podíl Panonie, na sklonku 

doby římské a v počátcích stěhování národů se opět výrazněji uplatňoval podíl Norika. 

Celkový průběh importu předmětné keramiky je zachycen na Tab. 15. Výrazněji je 

zachytitelný od 2. půle 2. století, ve 3. stol., zvláště v jeho druhé půli, nastal určitý odliv nebo 

i přerušení, následovala obnova snad již od přelomu 3. a 4. stol. a markantní nárůst od 2. půle 

nebo sklonku 4. stol. snad až do poloviny 5. století. Nejmladší keramika římskoprovinciální 

tradice přichází ještě ve 2. půli 5. nebo až na přelomu 5. a 6. století. 

S autorem asi nelze souhlasit, že se toto zboží dostávalo do barbarika „všemi možnými 

způsoby“. Těžko předpokládat, že zvláště početná prostší nezdobená keramika byla 

předmětem darů, kořisti nebo že by si ji přinášeli vysloužilci auxiliárních jednotek Právě tady 

šlo především asi o obchod, takže rozšíření nálezů by teoreticky mohlo lépe vyznačovat jeho 

směry a trasy. Autorovy nálezové mapky však spíše odpovídají tehdejší ekumeně a na první 

pohled se neliší od rozšíření jiných složek importů, což by dle mého názoru nejspíše 

odpovídalo tomu, že se obchod odehrával v limitním pásmu. Proto asi také autor převzal 

Halamovu mapu uvažovaných směrů keramických importů do Čech na základě terry sigillaty. 

Pak by ale také bylo vhodné srovnat dynamiku přílivu terry sigillaty a zde zkoumaného zboží. 

Podrobně zpracovaný katalog obsahuje vedle obvyklých údajů také určení druhu keramiky, 

původu, datování a mnohdy i analogie s odkazy na literaturu, tedy i výsledky rozboru. 

Nemyslím si spolu s autorem (str. 12), že hlavním cílem diplomové práce bylo sestavení 

tohoto katalogu a také to tak nebylo v zadání práce. Za sebe však mohu konstatovat, že 

hlavního cíle, totiž sebrání, rozboru a vyhodnocení této důležité složky římských importů 

v Čechách bylo úspěšně dosaženo. Je třeba ocenit autorovo dlouhodobé úsilí o dokumentaci 

těchto mnohdy obtížně dohledatelných a identifikovatelných nálezů. Jazyková stránka práce, 

formální úprava a obrazová dokumentace jsou na velmi dobré úrovni. 

Práci Luboše Rypky plně doporučuji k dalšímu řízení. 
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