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Bakalářská práce L. Hylmarové patří do kategorie pracných, ale velmi potřebných, a tudíž 

vždy přínosných materiálových studií, zabývajících se zpracováním velkých středověkých 

souborů, v tomto případě železných předmětů. Jde o materiálový fond výjimečný už jen svým 

způsobem a datem získání: jde totiž o materiál nalezený pomocí detektoru kovů v posledních 

letech, vesměs v r. 2009. Autorka práce se tak mohla účastnit všech fází práce s materiálem, 

od vlastního nálezu (to jen předpokládám), přes prvotní očištění, konzervaci a dokumentaci 

fotografickou i kresebnou (v některých případech i pomocí rentgenu), a také je ve své práci 

popsat i použít. To vše zvyšuje úroveň a novátorství práce. 

Úvodní kapitoly se týkají vymezení okruhů otázek a cílů práce (s. 9-11), další úsek je věnován 

pro zemědělství poměrně nepříznivým půdním a klimatickým podmínkám zaniklé vsi 

Spindelbach, což vyvažuje možnost lesní těžby a především výskyt nerostných surovin 

v okolí (s. 12-15). Ve třetím oddíle se autorka zabývá dějinami regionu a lokality samotné (s. 

16-20), které zapadají do projektu Archeologie přemyslovských Čech. Zdůrazňuje zdejší 

středověké hornické aktivity (těžba rud stříbra, železa, mědi) a sklářství, rovněž dokládá pro 

středověk nečetné písemné prameny. Přehled dosavadního bádání o lokalitě (s. 21-23) uzavírá 

úvodní blok práce; autorka zde zdůvodňuje způsob výzkumu pomocí detektoru a vysvětluje 

nutnost dokumentační důkladnosti při této práci v terénu. 

Základ práce však tvoří rozbor 453 kovových artefaktů ze zaniklé vsi Spindelbach (s.26-71), 

kterému předchází několik informací o podobě vsi a zkoumaných usedlostech 1 až 4 (s. 24-

25). Netradiční způsob nabytí vyžadoval vysvětlení jednoznačně kladného postoje autorky k 

užívání detektoru kovů v archeologii i mimo ni (s. 26-29); její názor je promyšlený, vyzrálý, 

velmi objektivní: hodnotí klady (archeologická prospekce, míra nedestruktivnosti, význam při 

povrchovém průzkumu) a je si vědoma záporů této metody (narušení archeologických situací, 

nedostačující nálezové okolnosti). Uvádí důvody, proč se k ní zde přistoupilo: lokalita 

Spindelbach je ohrožena nejen probíhající těžbou dřeva a novou výsadbou lesa, ale i zájmem 

amatérských detektorářských skupin (s. 26). Zajímavý pohled nabízí její srovnání výpovědní 

hodnoty starých sbírek, u nichž je často průvodní dokumentace již ztracena, nedostačující či 

vůbec žádná, právě s novými nálezy detektorem. Obě tyto skupiny často typologicky 

významných sbírkových předmětů (militaria) pak mají pro nedostatečnost lokalizačních údajů 

stejně špatnou vypovídací úroveň (s.28).   

Z celkového počtu 453 předmětů bylo možno do klasických funkčních skupin zařadit 258 

kusů, dalšími skupinami pro zbytek předmětů jsou nezařazené nálezy a neurčitelné zlomky, 

samostatně byly analyzovány také recentní a novověké předměty, pro zbytek přísluší 

kategorie ostatní (s. 33). Dnes již víceméně tradiční kategorie autorka terminologicky i 

obsahově vyprecizovala, např. u skupiny doklady o využívání koňské síly sice nerozlišuje 

součásti postroje koně jezdeckého a tažného, v některých případech to ostatně ani nelze, např. 

podkova, přezka či jednoduché udidlo, ale zato má samostatnou kategorii pro součásti vozu. 

K zapřahacímu systému by bylo možno přece jen zařadit některé z tzv. výrazných 

nezařazených předmětů, např. oválné kování jako část tzv. vroublíku u zapřahacího zařízení 

vah, které napojovalo koně k vozu (tab. XXIV:1,2, - viz Belcredi 1989,459, 466-tab. 5:5191). 

Také ostruhy řadí do této „koňské“ skupiny, ačkoli se jedná o výstroj jezdce, ovšem 

souvislost s jízdou na koni je zde více než zřejmá - s. 46-47). Při  typologickém třídění 

používá správně nejnovější typologii, většinou R. Krajíce pro Sezimovo Ústí z r. 2003 (zde by 

bylo vhodné pro dohledání odkazu rozlišit v seznamu literatury oba díly práce písmeny a,b za 

rokem vydání), ale u zbraní, specielně např. u tesáků též P. Žákovského. Problémy a dilemata 



(týkající se nejčastěji funkce či chronologie) jsou řešeny na konci každé kategorie v odstavci 

zvaném „diskuse“, který přispívá k systematičnosti práce. 

Následuje stručný, ale jasný závěr (s. 74-76), shrnující záměr práce poukázat na nepříliš 

agrární charakter vsi a zejména se pokusit o funkční chronologickou a prostorovou 

interpretaci kovových nálezů získaných víceméně nouzově metodou detektoru na těžbou 

dřeva ohrožené lokalitě ZSV Spindelbach, kteréžto zadání bylo bezezbytku a velmi kvalitně 

splněno. 

Posledními textovými kapitolami je obsáhlý seznam literatury (s. 77-84) zahrnující škálu 

literatury k problematice výzkumu zaniklých středověkých vsí, od té klasické, ale především 

po nejnovější tituly. Snad jen u publikace ZSV Bystřec L. Belcrediho vypadl podtitul 

(Bystřec. O založení, životě a zániku středověké vsi. Archeologický výzkum zaniklé 

středověké vsi Bystřece 1975-2005, Brno 2006). V citacích by bylo dobré rozlišit (pro 

usnadnění hledání odkazů) dva díly Krajícovy typologie, neboť jsou stránkovány samostatně 

díl I – Krajíc 2003a, díl II – Krajíc 2003b). Pro typologii středověkých ostruh mohla být snad 

ještě zmíněna diplomová práce Tomáše Drobného, Vývoj středověkých ostruh od 11. do 

počátku 16. století, I, II, (Brno 1995), která však není publikována, a tudíž špatně přístupná. 

Odděleně jsou uvedeny elektronické zdroje z internetu (s.84) a ostatní prameny jako nálezové 

zprávy a zprávy o výzkumu (s. 85), stejně jako seznam příloh (s. 86-88). 

Dostáváme se k hodnocení příloh, které nutno jen pochválit – precizní, čisté, přehledné. 

Obsahují plány lokality a výzkumu, profily s uložením zajímavých předmětů in situ (s. 1-12). 

Na množství dokumentačních, přehledových a interpretačních tabulek (s. 13-54) navazují 

graficky velmi dobře zvládnuté tabulky kresebné a rentgen vybraných kusů (s. 55-82). 

Dokonalost poněkud kazí kresba ostruhy umístěná vzhůru nohama, což se specielně u ostruh 

tohoto tvaru lomeného oblouku s výkrojem na kotník stává často (tab. XIII:4). Ač jinak je 

autorství příloh jasně udáno, právě v případě kresebných tabulek jsou autoři (mezi nimi i 

pisatelka práce) uvedeni v seznamu příloh bohužel hromadně. 

Bakalářská práce Lucie Hylmarové je vzorná, odborně na vysoké úrovni, graficky přehledná a 

řemeslně velmi dobře zvládnutá. Stylistika je vyspělá, ale srozumitelná, text se dobře čte, a 

také lingvisticky je čistý. Oponentovi nezbývá než se zabývat maličkostmi. Na s. 67 se 

vloudila „hrubka“ bezpečně nedopatřením („nože sami o sobě“), občas najdeme drobný 

výpadek slova (s. 29, 68) či překlep (s. 64 – Kunůvky ). Doporučila bych používat jazykově 

jednotné termíny, např. na s. 54 sekera a sekyra, ač i druhé je správně. Na s. 68 se nabízí 

název „bodka“ (související se zabodnutím okutého konce do země), ale správně by mělo být 

„botka „(a v literatuře takto figuruje, např. srov. K.Sklenář a kol.  Archeologický slovník, 

Kovové artefakty 1., Praha 1992), od slova bota, botička, chránící konec dřevěného ratiště.  

Přesto předložená práce L. Hylmarové bezesporu přesahuje kvalitou a snad i rozsahem úroveň 

bakalářské práce. Proto ji označuji jako výbornou a navrhuji stupeň klasifikace A. 
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