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Bakalářská práce T. Bílkové věnovaná zpracování kosti a parohu ve středověku navazuje 

především na studie V. Hrubého a Jar. Kavána, které přinesly základní poznatky o technologii 

a morfologické klasifikaci KPI. Autorka však nezůstala jen u těchto prací, ale pokusila se 

aktualizovat – dnes již značně početný – katalog raně středověkých nálezů z Čech a Moravy. 

Práce je věnována v prvé řadě náročnějším artefaktům z kosti a parohu, jejichž výroba na 

rozdíl od jednoduchých šídel, proplétáčků apod., vyžadovala jistou kvalifikaci a snad i 

výrobní specializaci. Soupis artefaktů umístěný v závěru práce pak umožnil autorce 

formulovat některé základní trendy jejich výskytu. 

 První část textu postihuje technologii výroby. Charakterizován je výběr materiálu pro 

různé předměty, jeho měkčení i užívané nástroje. Navazuje přehled způsobů zdobení. 

Podstatná kapitola, v níž autorka vychází z novější literatury, eviduje potenciální kosťařská 

pracoviště. Autorka kriticky analyzuje výrobní doklady na jednotlivých lokalitách a váží 

přesvědčivost jejich archeologických dokladů.  

 Další oddíl je věnován charakteristice základní tvarové škály kostěných a parohových 

předmětů, primární pozornost opět směřuje k náročnějším artefaktům (hřebenům, trojdílným 

schránkám, střenkám, obkládacím destičkám, aj.).  

 Kapitola nazvaná ne úplně šťastně „kostěná a parohová industrie jako znamení 

luxusu“ analyzuje sociální kontext výskytu různých typů kostěných a parohových předmětů. 

Autorka na počátku správně konstatuje nevyrovnaný stav pramenné báze pro jednotlivá 

sociální prostředí. Konstatuje, že náročněji zdobené artefakty bývají častěji nalézány ve vazbě 

na centrální lokality. Škoda, že tento závěr není podložen nějakým kvantifikovaným 

vyjádřením. Např. u tabulek na str. 23 a 24 by bylo žádoucí (a snadné) uvést, zda a jak byly 

uvedené hřebeny zdobeny a odlišit venkovská sídliště od center.   

 Poslední kapitoly jsou věnovány možnostem pohybu KPI na větší vzdálenosti. Zde 

autorka správně uvádí obtížnost odlišení přímého importu od pouhého přenosu výzdobného 

motivu. V samostatné kapitolce pak reflektuje na základě několika vybraných lokalit situaci 

v Polsku.  

 Domnívám se, že práce T. Bílkové naplňuje nároky kladené na bakalářskou práci a 

doporučuji ji k dalšímu řízení.  
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