
Posudek vedoucího diplomové práce 

Vojtěch Volf 

Archeologické doklady středověké hrnčířské výroby z Truhlářské ulice v Praze 

Ústav pro archeologii FF UK v Praze 

Praha 2014 

79 stran, z toho 58 stran textu 

 

Tématem diplomové práce Vojtěcha Volfa se stalo zhodnocení hrnčířského areálu odkrytého v rámci 

archeologického výzkumu, který vyvolala stavba obchodního centra Paladium. Od počátku bylo 

jasné, že jde o jeden ze zvlášť hodnotných fondů, které v nedávné době česká archeologie 

středověku získala.  Vojtěch Volf se tímto areálem mohl zabývat díky Jaromíru Žegklitzovi, který  

příslušný terénní výzkum vedl, poskytl jeho výsledky poskytl ke zpracování a při přípravě 

diplomové práce se stal nezbytným a jistě velmi užitečným konzultantem. 

 Předkládaná diplomová práce věcně až úsporně pojednává  všechna očekávaná dílčí témata. 

Její podstatný klad vychází z praktických znalostí Vojtěcha Volfa, které diskusi o možné podobě 

zaniklých pecí dovolily rozšířit o úvahy o fungování fragmentárně dochovaných pecí. V této 

souvislosti Vojtěch Volf zdůrazňuje velmi pravděpodobný význam nestabilních „roštů“ pod 

vsázkou, skládaných asi nejčastěji z kazových nádob. Navazuje přitom mj. na pozapomenutý článek 

Roberta Snášila. Článek, který označuje za velmi podnětný či neobyčejně podnětný (str. 14, 21), 

jakousi zlomyslností vypadl ze seznamu literatury. Pokud jsme za doklad vertikálních pecí 

pokládali pevný rošt, díky této podstatné korektuře se sice velmi pravděpodobně blížíme k 

historické skutečnosti, hranice mezi horizontálními a vertikálními pecemi se ale stává méně  

zřetelnou. Za sotva přijatelný pokládám výrok o raně středověkých vypalovacích zařízeních (str. 10) 

- „Dostupné archeologické prameny nás informují o faktu, že na našem území byly po celý raný 

středověk užívány výhradně pece vertikální.“ Takovou pec u nás známe jedinou; jednu ze studií 

ukazujících vztah těchto pecí k pozdně antickému dědictví v Karpatské kotlině Vojtěch Volf ostatně 

cituje.     

* 

 Diplomová práce Vojtěcha Volfa odpovídá výchozímu zadání, jakož i nárokům stanoveným 

pro daný typ prací. Jednoznačně proto doporučuji její obhajobu. Po dílčích úpravách by se 

podstatná část této práce měla dočkat publikace. 
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