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Diplomová práce Bc. Kamily Šmidové se zabývá zpracováním novověkého textilního souboru 

pocházejícího prostoru v Praze 1- Na Rejdišti čp. 77. Jedná se o lokalitu na pravém břehu Vltavy, kde 

se během doby vytvořily vysoké sídlištní navážky. Archeologický výzkum zde proběhl v roce 2008.  

Mimo jiné zde bylo získáno 235 textilních fragmentů převážně z vlny a hedvábí, ojediněle z lýka, 

vlasů, peří atd.  Ve více případech bylo zjištěno, že se jedná o pozůstatky oděvů či oděvních doplňků.  

Soubor je nejobsáhlejší kolekcí novověkého archeologického textilu v Čechách.  

Historického zpracování kolekce provedené Bc. Kamilou Šmidovou navazuje na restaurátorské práce 

studentů VŠCHT, které byly prováděny v dílnách Správy Pražského hradu pod vedením Bc J. Bureš 

Víchové. Součástí tohoto restaurování je i podrobná a dobře zpracovaná restaurátorská zpráva, 

kterou měla diplomantka k dispozici.  

Práce je rozdělena do několika kapitol: 

1. Historie lokality a nálezové okolnosti 

2. Metodologie zpracování textilií a interpretační problémy 

3. Nástin historie módy od 16.-19. století 

4. Textilní produkce a obchod 

5. Textilní fragmenty 

6. Analogie k nálezovému souboru 

7. Vyhodnocení 

8. Závěr 

9. Slovníček pojmů 

Je zřejmé, že diplomantka shromáždila rozsáhlé poznatky z mnoha různých pohledů. Druhá až čtvrtá 

kapitola jsou spíše teoretického charakteru, což je však důležité pro pozdější vyhodnocení souboru. 

Bc. Šmidová se zaměřuje na získávání textilií z archeologického kontextu, jejich dokumentace a 

konzervace, ani neopomine se zastavit v tomto případě u důležité hygieny práce.  Závěrem se zabývá 

interpretačními možnostmi, které jsou v tomto případě složité, neboť archeologický textil se většinou 

zachoval ve fragmentárním stavu a je poničený (původní tvar, barevnost, a z toho vyplývající určení o 

jaký oděv šlo, kdo jej nosil, pořizoval atd.). 

Kapitola o módě je v toto případě na zpracování náročná, protože soubor je rámcově datován do 

velmi širokého období a tudíž postihnout všechny módní trendy vč. se zastavit se např. i u profesních 

oděvů, oděvů různých společenských tříd atd. by přesahovalo možnosti této práce.  

V kapitole o textilní produkci a obchodu se diplomanta správně zastavila u neúspěšných pokusů o 

pěstování moruší v Čechách a tudíž snaze o obejití drahého dovozu hedvábných tkanin, což právě 



spadá do období baroka. Možná v této kapitole, především v pasáži o vlně, by se měla větší 

pozornost věnovat domácí novověké produkci, protože k ní se zřejmě vztahuje většina těchto nálezů.  

 V kapitole o konkrétních textilních fragmentech diplomantka navázala na restaurátorskou zprávu 

VŠCHT, doplnila však vyhodnocení.  

Přínosná je kapitola o analogiích k souboru, kdy Bc. Šmidová se zaměřila na zahraniční analogie, 

především z Německa a Polska. Zde je patrná orientovanost v cizí literatuře. Také se projevilo, že 

soubor z Prahy 1, Na Rejdišti, je ojedinělý (jediné analogie z Čech jsou staršího data).  

V poslední kapitole se Bc. Šmidová zabývá vyhodnocením, a to použitých vazeb (domnívám se, že 

v zahraničí považují rypsovou vazbu za odvozenou plátnovou vazbu a tudíž se o ní nezmiňují, dále je 

lepší používat spojení samet než sametová vazba) či materiálu (v barokní Praze by asi neměl 

překvapovat větší počet hedvábných tkanin, nehledě na to, že se v případě zpracovávaného naleziště 

jednalo o druhotné využití, vyhození atd.). Je důležité, že byly nalezeny analogie k hedvábným 

fragmentům a tudíž mohlo dojít k zpřesněné dataci či ke krajce.   

 

Diplomová práce Bc. Kamily Šmidové je velmi kvalitně zpracovaná. Je zřejmé, že autorka se 

s problematikou podrobně seznámila a kladla si mnohé otázky, na něž hledala odpověď. V tomto 

případě ji pomohlo seznámení se s cizojazyčnou literaturou i zahraniční stáž, protože v českém 

prostředí takto komplexně zpracovaný textilní raně novověký soubor neexistuje. Proto navrhuji 

klasifikaci stupněm výborně.    

 

V Praze dne 7. 9. 2015                                                                  PhDr. Milena Bravermanová 

 

  

 


