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103 str. textu, 58 obr. a dva samostatné plány v příloze 

 

Pavel Taibl projevoval v magisterském studiu značnou samostatnost a jako téma diplomové 

práce si po konzultacích na pražském pracovišti Národního památkového ústavu zvolil 

vyhodnocení odkryvů na ploše někdejšího Holanova paláce ve východní části Starého Města 

pražského. Toto rozhodnutí bylo odvážné, na jedné straně vyvstala naděje na zpřístupnění 

výsledků důležitého terénního výzkumu, na druhé straně bylo zřejmé, že půjde o úkol 

nesnadný, protože zmíněný výzkum probíhal ve velmi komplikovaných podmínkách. Hned na 

počátku bylo proto stanoveno, že Pavel Taibl bude postup své práce soustavně konzultovat 

s dr. Zdeňkem Dragounem a dr. Michalem Trymlem, kteří terénní výzkum Holanova paláce 

v letech 1992 až 1993 vedli. Dlužno dodat, že Pavel Taibl svou práci svědomitě konzultoval, a 

to jak v Národním památkovém ústavu, tak v Ústavu pro archeologii FF UK. 

 Pavel Taibl svou prací sledoval dvě ambice, chtěl vyhodnotit výzkum na ploše 

Holanova paláce a poznatky o této ploše zasadit do širšího pražského kontextu. Z celkem 

pochopitelných a jistě přijatelných důvodů si z dané plochy vybral nejdůležitější a nejlépe 

prozkoumanou a dokumentovanou východní část. Vyhodnotil příslušné terénní situace a 

soustředil se na 12. až 14. století, tedy na dobu, kdy podstatná část pražské raně středověké 

aglomerace přerostla ve vrcholně středověké Staré Město pražské. V souladu s tímto 

procesem rozlišil dva horizonty, vyznačující se specifickou stavební kulturou. Musel přitom 

zdůvodnit svoje stanovisko k několika závažným problémům, připomeňme jen setrvalá úskalí 

při chronologické klasifikaci pražské keramiky. Druhá ambice vedla Pavla Taibla do širších 

souvislostí, ať už k zájmu o výzkum zaniklé komendy německých rytířů u sv. Benedikta, která 

stála v těsném sousedství „jeho“ Holanova paláce, či k zájmu o pražské řezníky. Pavel Taibl 



přitom prokázal značné organizační schopnosti, připomeňme jen archeozoologický posudek, 

který získal od ing. Lenky Kováčikové, nebo spolupráci s dr. Martinem Musílkem při rozboru 

písemných pramenů. 

 Diplomová práce Pavla Taibla splnila základní cíl zadání, její hlavní části by se měly 

dočkat samostatné publikace. Široké rozkročení práce můžeme pokládat za užitečné a 

sympatické, další úpravy textu se ovšem neobejdou bez důkladné a pečlivé revize. Stávající 

podobu textu zjevně poznamenala časová tíseň při dokončování, spolu s odstraněním 

překlepů apod. bude potřeba doladit leckteré formulace. 

      

Diplomová práce Pavla Taibla, Archeologie středověkých měšťanských domů na Starém 

Městě pražském, čp. 682/I, vyhovuje požadavkům standardně kladeným na daný druh prací, 

doporučuji proto její obhajobu. Výslednou klasifikaci zajisté ovlivní průběh obhajoby, 

předběžně lze uvažovat o stupních velmi dobře či dobře. 
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