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Posudek na diplomovou práci Bc. Kamily Šmidové: 

Soubor textilních fragmentů z novověkých smetištních vrstev archeologického výzkumu 

v Praze 1 - Na Rejdišti čp. 77 

Vedoucí práce: PhDr. Helena Březinová Ph.D. 

 

Předložená diplomová práce je zaměřena na zpracování, vyhodnocení a interpretaci 

souboru novověkých textilií z odpadních vrstev prozkoumaných během archeologického 

výzkumu lokality Na Rejdišti v Praze 1. Diplomantka si zvolila nelehké a ne příliš 

frekventované téma s širokým datačním rámcem. Zde je potřeba zdůraznit a zároveň i ocenit, 

že se jedná o první takto uceleně zpracovaný soubor novověkých archeologických textilií 

v prostředí domácí archeologie. V posledních 15 letech je sice archeologickým textiliím i u 

nás již věnována patřičná pozornost, ovšem zájem našich specialistek je soustředěn především 

na raný, vrcholný a pozdní středověk, do mladších období se dosud žádná z nich podrobněji 

nepustila.     

Diplomová práce je přehledně a logicky rozdělena do dvou částí – první teoretické, 

představující úvod do problematiky archeologických textilií, a druhé praktické, týkající se 

samotných textilních nálezů. 

První kapitola představuje nálezové prostředí zkoumaných textilií, přibližuje historii 

lokality, nálezové okolnosti a průběh archeologického výzkumu. Převzaté informace 

pocházejí bohužel pouze ze stručné investorské zprávy, ucelená nálezová zpráva z výzkumu 

nebyla diplomantce k dispozici, což pochopitelně negativně ovlivnilo možnost podrobnější 

interpretace vzniku, datace smetištních vrstev i poznání jiných druhů archeologických nálezů. 

Druhá kapitola je věnována metodice výzkumu, ošetření a zacházení se specifickým 

druhem nálezů, jakým textilie bezesporu jsou. Diplomantka zde podává stručný, ale přehledný 

soupis jednotlivých nálezových prostředí s výskytem archeologických textilií, podrobněji se 

pochopitelně věnuje textiliím z vlhkých odpadních kontextů. Správně zde upozorňuje na 

úskalí vyzvedávání a uložení křehkých textilních fragmentů, upozorňuje i na nebezpečí 

mikrobiologické kontaminace při práci s hrobovými nálezy organické povahy. Poměrně velká 

pozornost je zde správně věnována laboratornímu ošetření textilií, jejich restaurování i 

dlouhodobému uložení. Přestože se sama diplomantka na těchto činnostech nepodílela, ve své 

práci vycházela z podrobné restaurátorské zprávy, uvědomovala si nezbytnost těchto 

procedur, bez nichž by textilní nálezy neměly šanci na další dlouhodobé přežití. Úzké 

propojení archeologického i konzervátorského úsilí je totiž nezbytně nutné pro zachování 

archeologického kulturního dědictví a netýká se to zdaleka jen křehkých nálezů organického 
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původu.  Zajímavá je podkapitola zabývající se interpretací textilních nálezů a jejími 

úskalími. Autorka zde správně postihla, že textilie nemají jen potenciál technických parametrů 

vypovídajících o způsobu jejich výroby, ale že jejich podrobné vyhodnocení může přinést 

zajímavé poznatky týkající se interpretace celé lokality nebo celkové socioekonomické 

situace, byť pochopitelně v míře korespondující s fragmentarizací nalézaných textilií a jejich 

původu (sekundární využití, odpad).      

Třetí kapitolu představuje poměrně těžko uchopitelný přehled vývoje odívání a módních 

trendů ze širokého období 16. – 19. století. Autorka, byť si sama byla vědoma obtížnosti 

zpracování této kapitoly v rámci omezeného prostoru diplomové práce, se pokusila o 

srozumitelný a stručný přehled hlavních oděvních součástí a jejich proměn v čase. Je jisté, že 

téma vývoje odívání v novověkých obdobích, kdy je k dispozici ohromné množství 

obrazového, písemného materiálu, i celé řady podrobných studií mapujících každou 

jednotlivou etapu nebo století zvlášť, je sepsání stručného průřezu poměrně obtížné. V našem 

kontextu o to obtížnější, že sledované archeologické textilie jsou pouhými fragmenty 

odhozenými do odpadu a k poznání dobové módy mohou přispět jen velmi omezeně.  

Velmi podobná situace je i v kapitole čtvrté, kde je nastíněn rámcový přehled výroby 

textilií, jejich využití i obchodování s nimi. Kapitoly 3 a 4 tvoří důležitou součást diplomové 

práce, představují náhled do velmi široké problematiky spojené s textilní produkcí. Nelze 

předpokládat, že by v intencích diplomové práce přinesly zcela objevné poznatky, ale 

domnívám se, že diplomantka zde předvedla dobrou práci s domácí i zahraniční literaturou a 

postihla důležité body. 

Pátá kapitola je věnována souboru 235 archeologických textilií z lokality Na Rejdišti, je 

zde podána hlavní charakteristika materiálového složení i vazebného zastoupení. Podrobněji 

jsou zde prezentovány textilie se složitějšími vazbami, vzory nebo jinými detaily.  

V šesté kapitole jsou představeny relevantní zahraniční soubory textilií, převážně ze 

severnějších evropských států. Z přehledu vyplývá, že studovaný soubor skutečně představuje 

v rámci střední Evropy ojedinělý nález, kterému byla zatím věnována širší pozornost. Autorka 

zde vypracovala poměrně podrobný přehled nálezů z významných polských a německých 

lokalit - Lübeck, Gdaňsk, Elblag, Freiburg, Lüneburg, Höxter.   

Poslední, sedmá kapitola, pak přináší podrobné souhrnné vyhodnocení pražského souboru 

a jeho srovnání se zahraničními nálezy. Zde velmi oceňuji, že se autorka poměrně úspěšně 

pokusila o určení provenience vybraných hedvábných textilií i o jejich přesnější dataci, 

rovněž dohledala analogie pro interpretaci původní funkce několika fragmentů. Vypořádala se 
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také s vyhodnocením socioekonomického postavení tvůrců odpadních vrstev s textilními 

nálezy. 

Závěr práce představuje poctivě provedený katalog textilií, v němž je možné přehledně 

dohledat všechny technologické údaje o jednotlivých fragmentech, včetně vyobrazení.  

Diplomová práce je doplněna velmi obsáhlým soupisem literatury, oceňuje zde především 

znalost nejnovější oborové literatury a využití velkého množství zahraničních titulů. Součástí 

práce jsou rovněž vyobrazení dokumentující laboratorní ošetření textilních fragmentů a 

doplňující výklad o přehledu módy. Zde by větší množství obrazového materiálu, pro lepší 

pochopení popisů v textu, nebylo na škodu. 

  

Velice kladně hodnotím zodpovědný přístup diplomantky k vypracování diplomové práce.  

Její zájem o problematiku, aktivní účast na četných konzultacích, vlastní iniciativa, 

spolehlivost a také dlouhodobý zahraniční pobyt, který ji značně obohatil o poznatky ze 

zahraniční literatury, jistě velmi významně přispěly k vypracování kvalitní diplomové práce. 

 

Předložená práce splňuje požadavky kladené na diplomové práce, doporučuji ji k obhajobě 

a navrhuji klasifikaci stupněm výborně. 

 

 

 

V Praze dne 20.8.2015                                                              PhDr. Helena Březinová Ph.D.                   

 


