
 

 

 

 

Posudek na bakalářskou práci K.Opicové: Srovnání velikosti,struktury a dynamiky rozvoje 

sídlišť  Roztoky,Raškov a Gross Stromkendorf. 

 

Předložená práce shrnuje problematiku polozemnic v nejstarší etapě raného středověku je 

rozdělena do 6 kapitol, z nichž nejdůležitější jsou kap. 3-6. Práce čítá 108 stran a pak tabulky 

a obrázky zahrnující dalších více než 50 stran. Zatímco obrázky jsou pochopitelně přejaté, 

grafy vytvářela autorka samostatně na základě publikovaných údajů . Je jich 22. Podobně 

s tabelami, obsahujícími charakteristická data k domům a jejich přiřazování k typům podle 

typologie  Tummuscheitové. 

K.Opicová se zabývá  srovnáním tří důležitých větších sídlišť, z nichž dvě patří kultuře 

pražského typu (Raškov a Roztoky) a jedno příbuzné kultuře Sukow-Dziedzice (Gross 

Stromkendorf). Jejich charakteristice je Věnována 2. kapitola. 

Sídliště jsou od sebe poměrně vzdálené, ale mají jistou genetickou souvislost (Roztoky-

Raškov). Poslední je sice o něco mladší, avšak disponuje nejpřesnější chronologií-dendrodaty 

ze studní (8.století). Zároveň má trochu odlišný více internacionální ráz (charakter emporia ?- 

např. cizí typy kramiky). Liší se samozřejmě dobou odkryvu i zpracování (80 leta 20. stol.a 

doba okolo r. 2000, nejpozději Gross Stromkendorf), také částečně badatelskou tradicí 

v různých zemích. 

 Zadaná práce je zpracována pečlivě. Po základní charakteristice sídlišť (kap. 2)  se věnovala 

polozemnicím (kap.3), v rámci nich pak písemným pramenům, které však přebírala ze 

souborných prací - správně měla citovat edice pramenů—případně alespoň překladová vydání 

(De bello Gothico Prokopia z Kaisareie – to sice cituje, ale konkrétní pasáž z něj nepřejímá-s. 

37).podobně je tomu s arabskými prameny- které jsou též dostupné v češtině, či slovenštině- a 

není ideální je přejímat z polštiny, nejedná-li se o edici. Potom se věnuje rozšíření polozemnic 

a jejich genezi. Věnuje se i etnické interpretaci polozemnic s kamennou pecí v rohu (39-43), 

tam se opírá o dílo Brathera, jejich výklad jako možný etnoznak odmítá. 

 Pochybnosti jsou v pořádku, ale  málo – alespoň podle mého názoru – bere v úvahu možnosti 

kombinace různých indicií v některých konkrétních případech umožňující stanovení 

pravděpodobné hypotézy, nikoliv jednoznačného závěru (Roztoky). O přítomnosti Vinidů 

v našem prostoru jsme informováni již pro 7. století tř. Fredegarem, jeho údaj je možno 

vztáhnout na širší území než Čechy, ale Čechy též zahrnující. Při tak podrobném rozboru 

tento údaj a případně diskusi k němu postrádám.Autorka připouští více identit, z nichž –ta 

označující gens- je podle mého pro tuto dobu nejvýznamnější. 

 Dále jsou jednotlivá sídliště popsána, pak je někdy až výrazně kritizována jejich chronologie 

(zejména Raškov, zpracovávaný nejdříve zřejmě s odlišnými finančními možnostmi), 

následuje typologie jejich domů a hodnocení intenzity výskytu jednotlivých typů domů. 

 Potom jsou zapracovány rekonstrukce domů (včetně Března u Loun-s. 85-86) a úvahy o 

střešní krytině a charakteru stěn a vchodech, méně podrobně již dalšímu vybavení.  

 Také je věnována pozornost interpretaci polozemnic jako obytných domů a rozpoznání dílen- 

většinou se dvěma otopnými zařízeními - ale není to nezbytné (Bernašivka). 

Na rozdíl od autorky(s. 96) nepovažuji interpretaci stavby jako sauna  za kuriózní, v polské 

literatuře je takových případů více, většinou však až pro 10.století. Jen je podle mého názoru 

nedostatečně zdůvodněná a zvýrazněny rozdíly – mezi běžným domem a saunou. Hlavní 

rozdíl - neexistence lože- se archeologicky obtížně dokládá. 

 Nejtěžší část představuje  pokus porovnat dynamiku vývoje sídlišt v určitém čase. 

Většinou je možné se opřít jen o třídění na rozpoznatelné fáze (stratigrafie, hmotná kultura- 



především keramika), v případě Gross Stromkendorfu  jsou k dispozici absolutní data  pro 3 -

4 fáze: 735 jako nejstarší, 761/762 jako střední a  779 ( ze studně, kde byla nalezena početnější 

keramika). Ze severní části sídliště pak pocházejí data 760 a 780. datování do 8. století potvrdila i 

importovaná keramika z Volyně. A též výskyt merovejské keramiky, pro niž máme nejstarší 

dendrodatum 782. 1.fáze existence je tedy 1.pol. 8. století, v r. 860 již mělo sídliště vystřídat 

pohřebiště, je tedy vydělena i stratigraficky. Druhá fáze měla trvat jen 25 let (do 780), což již není 

rozpoznatelné v hmotné kultuře. Třetí fáze trvala cca 25/30 let. Vidíme právě to, co nejsme 

schopni rozpoznat - různou a někdy i velmi krátkou dobu trvání – např. 2.fáze- v Roztokách(bez 

dendrodat) by pak zkresleně trvala zřejmě opět cca 50 let, neb kratší úsek nelze v hmotné kultuře 

běžně rozpoznat. 

 Z hlediska utváření chronologie a porovnání různých systémů chronologie se zdá být lokalitou 

ideální. Oproti tomu Roztoky nově disponují jen sérií nepublikovaných dat 14C (568- 647 pro 1. 

fázi –obr. 12-13). Zároveň autorka správně upozornila, že řazení domů k fázím se někdy opírá až 

o jejich zánik- a tedy nevíme, jak dlouho domy fungovaly (97). Ovšem jsou vzácné situace, kdy je 

možno se opřít o nádoby in situ- z doby užívání domu- ovšem těsně před zánikem. Přesto 

nemusíme krátký rozdíl představovaný oběma modelovými situacemi zachytit v rámci širšího 

intervalového datování. 

Co se týče typů domů, jsou viditelné posuny: Raškov  převaha typu 4,(87- bez stop po 

konstrukci), Roztoky převaha domů 1c s jedním nosným kůlem a   Gross Stromkendorf  

s převahou typu  1a  se dvěma nosnými kůly. Nakolik hrála roli kulturní tradice a na kolik 

chronologie,  autorka neřešila. Za důležité považuji, že v Roztokách je nejběžnější typ domu 

v Raškově na 2. místě a naopak v Raškově je typ1c převažující v Roztokách hned na 2. místě.  

To ukazuje jistou modifikaci v čase a prostoru i přežívání tradic.(grafy 16,17 ,18). U provedení 

grafů bych upozornila, že i když je to pracnější, pro čtenáře by bylo užitečné, kdyby byly drženy 

stejné barvy alespoň pro 4 obecně nejužívanější typy domů. Dále by bylo vhodné vytvořit přímé 

porovnávací grafy – pro 3 či 4 nejběžněji užívané domy ( to je možné v rámci sloupcových grafů). 

 Autorka se pokoušela některá svá zjištění interpretovat, např. výrazně mělčí zahloubení domů 

v Gross Stromkendorf (graf 21), kde správně poukazuje na menší stabilitu písčitého podloží a 

brzký výskyt spodní vody(její vysoká hladina) na severoněmecké rovině. 

V závěru se pokouší vyslovit k jednomu z nejtěžších problémů- k dynamice rozvoje sídlišť. 

Jednotlivé křivky grafu vyjadřujícího  trend dynamiky rozvoje sídlišť,  zachycují , jak se v 

závislosti na čase měnilo množství domů na lokalitách. V Roztokách bylo k fázím přiřazeno 64 

domů, v Raškově I 78 domů a Raškova III 58 domů, tady je vidět větší obezřetnost autorů 

z Roztok. 186 domů není mnoho, ale to se brzy změní. Klesající trend počtu domů v Roztokách 

(obr.graf.20) není asi běžný na jiných sídlištích a je částečně deformovaný počty nezařazených 

domů.  Navíc nově víme, že areál překročil Unětický potok, a tam byl zachycen  21 mladší dům 

(2. pol.7. století, Středočeské muzeum v Roztokách). Nelze vyloučit , že v tomto téměř 

nezkoumaném prostoru jich bylo více. Domnívám se však, že nejmladší fáze  má o něco větší 

šanci být rozpoznána (zdobení keramiky, větší počty keramických zlomků), takže chyba u ní je 

menší než u fáze 2. 

I přes správně zdůrazňované chronologické potíže a to, že nedokážeme přesněji určit funkčnost 

konkrétního domu, je to nějaký výsledek, který lze v budoucnu dále rozšiřovat, kontrolovat a 

modifikovat. Až bude zpracována nová série dat v Roztokách alespoň srovnatelně s předchozími- 

nebo snad důkladněji, lze pak přibrat do analýzy ještě alespoň dvě či 3 další kvalitně zkoumaná 

sídliště (např. Pavlov- bude-li již publikován) či Mutěnice na Moravě. 

 

Pro úplnost ještě zmíním drobné nepřesnosti: dům   v Roztokách 1096  je s kamennou pecí a 

ohništěm a ne se dvěma pecemi (s.60). 

Obr. 9 – tam je dům 926 z Roztok - obj. 929 je jáma.  V případě různého počtu shořelých domů 

v Roztokách se rozlišují kompletně odkryté a navíc současně shořelé domy (2) a malá torza, 

poškozená staršími stavebními akcemi. U některých- byť převzatých obrázků chybí podrobnější 

popiska- např. obr. 45 – schematizované zbytky dřev si každý domyslí, ale, jsou tam i kůlové 



jámy a značky nejspíše pro závaží, dále trojúhelníčky. Bez původní publikace je popiska 

neuspokojivá, podobně jako u obr. 53 (kolečka s x, „závaží“, čtverečky, trojúhelníčky, šrafura 

zřejmě ohniště). Správně ti je vysvětleno na obr. 56 (Bernašivka). U obr. 28 „vybrané jámy světle 

šedě“ by mělo být uvedeno - proč jsou určité jámy vybrané (např. chronologicky současné apod.). 

 Vandalové se píší s velkým V. apod. 

Autorka ukázala, že dokáže pracovat s odbornou literaturou a samostatně hodnotit interpretace, 

s nimiž se při studiu potká. 

 Rozsahem práce překračuje normy pro bakalářskou práci a i jazykově lze říci, že šlo o práci 

náročnou, vyžadující dobrou průpravu (dnes již málo běžná ruština). Zároveň i analytická část 

(hlv. Kap. 4) je provedena kvalitně. 

 

Doporučuji klasifikovat jako výborně. 

 

N.Profantová, Praha  16.8. 2013 

 

 


