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Pomineme-li jazykově poněkud nekonformní (rozuměj nesprávný) název předložené 

práce, je na ní bez rozpaků třeba ocenit to, že se její autor jako jeden z nemnohých v rámci 

diplomové práce odvážil vypořádat se v rámci daných možností s dosud nezpracovaným (a to 

ani formou nálezové zprávy) materiálem přinejmenším nadregionálního významu. A řekněme 

hned, že poměrně úspěšně. 

S vědomím nutnosti výběrového přístupu autor rezignoval na podrobnější zpracování 

archeologickým výzkumem získaných keramických souborů, čítajících patrně až stovky 

beden střepového materiálu, a soustředil se na objekty nalezených hrnčířských pecí. 

Metodicky se tento přístup může ovšem jevit jako poněkud problematický, a to v pasážích, 

kde se autor pokouší o datování pecí, mimo jiné právě na základě keramického materiálu 

z odpovídajících horizontů. 

Jádro předložené práce lze rozdělit na dva základní celky. V první části autor 

zasvěceně a kriticky hodnotí stav poznání dané problematiky na našem území a všímá si 

vývoje hrnčířských pecí v širším středoevropském prostoru s důrazem na jejich typologické 

zařazení a konstrukční detaily; vytknout by se zde dala absence zmínky o nálezech pecí 

z Jindřišské ulice čp. 966 a Truhlářské ulice čp. 1518, jež jsou zkoumanému souboru pecí 

prostorově a chronologicky velmi blízké. Do tohoto kontextu pak zasazuje podrobně popsaná 

torza sedmi pecí ze zkoumané lokality. Podstatným přínosem je především pokus o 

rekonstrukci podoby vnitřních konstrukčních prvků upozorňující mimo jiné na potřebu velmi 

opatrného postupu při terénním odkrývání takových situací, při němž patrně často dochází 

k mylné interpretaci veškerých nalézaných keramických artefaktů ve vnitřním prostoru pecí 

jako vsázky a k nedokumentovanému rozebrání možných mobilních konstrukčních prvků. 

V této souvislosti lze možná litovat, že autor podrobněji nezhodnotil nálezovou situaci 

v případě pece č. VI, kde by mohlo více miskovitých kachlů postavených na dně pece dnem 

vzhůru přítomnost podobné konstrukce indikovat. Za pozornost rozhodně stojí i naznačená 

možnost, že ve více případech, než jsme si dnes ochotni připustit, nebývaly v dané době 

hrnčířské pece trvale zaklenuty a k uzavírání jejich vrcholových partií byly opakovaně 

využívány mimo jiné i kazové keramické výrobky, které pak mohou v příslušných nálezových 

souborech představovat obtížně vysvětlitelnou „příměs“. 

Druhá část práce je věnována pokusu o přiřazení nalezených pecí jednotlivým dílnám, 

resp. parcelám. Vychází při tom především z analýzy výzkumem odkrytých zděných 

konstrukcí, jejíž závěry poté konfrontuje s písemnými prameny, především s výsledky 

Tomkova místopisného studia. S nemalými problémy se musel autor potýkat v obou těchto 

etapách. Odkryté pozůstatky zdí jsou totiž natolik fragmentární (a v klíčových místech plochy 

buď zničené mladšími zásahy, nebo neprozkoumané), že každý výsledek podobného pokusu 

bude jen více či méně pravděpodobnou hypotézou. Rovněž Tomkův historický místopis není 

ani zdaleka bezchybný, především v místech, kde chybí klasické rohové domy, což je právě 

případ „nároží“ náměstí Republiky a Truhlářské ulice. Na existenci Tomkem uváděných 

hrnčířských dílen v tomto prostoru se patrně lze spolehnout, pochyby však může vzbuzovat 

jím rekonstruovaná parcelace a přiřazení chronologických řad zápisů především trhových 

knih k jednotlivým konkrétním domům. Jisté pochybnosti tak vzbuzují autorem nepříliš 

kriticky převzaté Tomkovy údaje, že dům č. 1079a vlastnil v roce 1417 hrnčíř Blažej, po něm 

pak ve stejném roce hrnčíř Matyáš, další dům, o tři parcely jižněji, pak v roce 1419 hrnčíř 



Matyáš, po něm pak v roce 1430 hrnčíř Blažej, přičemž by údajně mělo jít o dvě stejné osoby. 

I kdyby tomu tak bylo, lze – drží-li se autor Tomkova schématu – asi jen obtížně obhájit 

závěr, že pece I-VI patří k parcele domu č. 1078b, který by musel ležet podstatně jižněji – 

ostatně i na schematickém obrázku 15 nejméně 1 parcela severně od čísla 1078b chybí. Téměř 

jistě lze tedy souhlasit s tím, že přinejmenším některé z odkrytých pecí využívali Tomkem 

zmiňovaní hrnčíři, přesnější určení posloupnost jejich fungování a přináležitosti k jednotlivým 

parcelám by ovšem vyžadovalo další pečlivé studium odkrytých situací a nálezových souborů, 

které daleko přesahuje rámec diplomové práce. Již v této fázi zpracování by však nebylo 

rozhodně na škodu ilustrovat text alespoň vybranými řezy. V kapitole věnované lokalizaci 

dílen je citelná i absence plánu dané lokality s Tomkovým číslováním, na něž se autor 

odkazuje. Podobnou výhradu lze uvést i k předchozí části textu, jež by rozhodně snesla více 

odkazů na literaturu (např. uvádí-li autor na s. 12, že v berounském výrobním okrsku jsou ve 

2. polovině 15. století běžně užívány horizontální pece s vodorovným dnem, nebylo by od 

věci znát zdroj této informace). 

Zacházení s literaturou obecně je ostatně nejslabším článkem předloženého textu. 

Nestandardně pojatý je závěrečný seznam literatury s datací použitých textů na konci 

bibliografického údaje, ač v textu samotném autor používá klasické „archeologické“ odkazy. 

Bibliografické údaje jsou někdy nepřesné, resp. neúplné (např. Derner – Volf 2009), někdy 

neodpovídají textu (v textu Doubová – Nechvátal, v seznamu literatury Nechvátal – 

Doubová), místy je seznam literatury chybně abecedně řazený. Nejpodstatnější výhrada 

směřuje pak k absenci řady v textu citovaných titulů v závěrečném seznamu (např. Hrubý 

1965, Krajíc 1982, Krajíc – Richter 2001, Pochmanová 2003, Snášil 1970, Vyšohlíd nedat., 

Weiser 2003, Žegklitz 1982), naopak na některé v seznamu uváděné tituly patrně text 

neodkazuje. 

Bohužel již prakticky standardní připomínka (platná nejen pro diplomové práce) se 

týká gramatiky, a to užívání čárek ve větách a dokonce i shody přísudku s podmětem. 

Výhrady výše vznesené jsou ovšem toliko dílčího charakteru, předložený text 

odpovídá nárokům kladeným na diplomovou práci a doporučuji jej proto k příslušnému řízení. 
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