
 

Posudek bakalářské práce sl. Terezy Bílkové, Výroba a zdobení kostěných a parohových nástrojů 

v raném středověku. Praha 2014, 91 str. včetně soupisu použité literatury, 4 map a 8 obrázků. 

 

Obsahem práce, který je oproti názvu  pojat  mnohem úžeji, je studium té části raně středověké 

kostěné a parohové industrie, která vykazuje znaky speciální výroby a je zdobena (sem náleží 

hřebeny, hrací kostky, trojcípé parohové schránky, rukojeti nožů, jehelníčky apod.). Pouze okrajově 

jsou v práci zmiňovány předměty tzv. běžné industrie (jako šídla, tzv. brusle, proplétáky a jiné.). 

Východiskem k práci se autorce staly nálezy publikované. Autorka je dobře obeznámena s příslušnou 

odbornou literaturou zabývající se u nás touto problematikou. Často se opírá především o starší 

práce J. Kavana a V. Hrubého. Po stručném sdělení kosti  kterých zvířat bylo využíváno k výrobě této 

industrie je potom v jednotlivých krátkých kapitolkách informováno o technologii výroby, o použitých 

nástrojích a o kosťařských dílnách (až na dílnu ve Starém Městě v poloze Osada I. většinou pouze 

předpokládaných). Nejobsáhlejší šestá kapitola obsahuje podrobnější charakteristiku a popis 

nejdůležitějších studovaných památek kostěné a parohové industrie (především hřebenů, dále tzv. 

tkacích hřebenů, hracích kostek, parohových schránek, hřebel, jehelníčků atd.). 

 Pokus o samostatnější pohled na tento materiál obsahuje sedmá kapitola, v níž je poukázáno na 

výskyt studovaných památek v místech, kde žila soudobá elita. Některé tyto památky mohly být            

i předmětem směny. Po stručném závěru následuje podrobný katalog (zabírající co do rozsahu 

polovinu předložené práce) českých a moravských lokalit s nálezy kostěné a parohové industrie 

tříděný na vesnická sídliště, hradiště a hrobové nálezy.  

Autorka ve většině textu nepřekročila rámec toho, co bylo o těchto památkách napsáno. 

Samostatnější úvahy čteme v kapitolce o sociálním významu nálezů těchto památek (tj. o jejich 

vztahu ku prostředí elit).  

Autorka přejala  i některé již opuštěné názory např. R. Turkovo datování tzv. svatovojtěšského 

hřebenu či P. Charvátovo určení parohového terčíku z Mikulčic původem údajně z Egypta. Nepřesné 

je i její datování libického hradiště již od 8. století a rovněž tak hradiště zabrušanského (již od 

starohradištního období). V soupisu literatury postrádám citaci Z. Měřínského práce (v textu citované 

na s. 31 s chybným ročním vročením). 

Práce vyhovuje požadavkům kladeným na bakalářské práce a proto ji doporučuji k dalšímu řízení. 
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