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Diplomová práce P. Taibla se zabývá problematikou archeologie středověkého měšťanského 
domu na Starém Městě pražském.  Výchozím podkladem pro práci byly dosud nevyhodnocené 
výsledky záchranného archeologického výzkumu z Rybné ulice na Starém Městě pražském, který byl 
realizován na počátku 90. let minulého století pracovníky archeologického úseku dnešního Národního 
památkového ústavu v Praze (PhDr. Dragoun a PhDr. Tryml). Výzkum tehdy přinesl velice objemný 
soubor archeologických informací a nálezů z širšího časového úseku vývoje této části pražského 
historického centra. Diplomant si pro své téma vybral pouze část z nálezového fondu se zaměřením 
na situaci předlokačního a raně městského sídelního horizontu, kde se zaměřil na podobu a 
postupnou proměnu domovní zástavby. Těžiště práce spočívá ve vyhodnocení nálezového fondu se 
zřetelem na keramiku 12. - 13. století. Chronologie je vymezena výskytem prvých zděných 
měšťanských domů ve 14. století. Uvedené téma lze z pohledu archeologie měst hodnotit jako 
klíčové pro studium podoby raně středověkých sídlištních aglomerací a jejich proměny 
v institucionální města. Hned úvodem je nutné poznamenat, že tento druh práce spočívající ve 
vyhodnocení starších výzkumů je z metodického a provozního hlediska vždy velice komplikovaný a 
spojený s řadou úskalí, která jsou obtížně řešitelná i pro zkušené badatele.  

V úvodních kapitolách (kapitola 1 a 2) autor předkládá základní sumu informací o místu 
výzkumu a jeho topografickém zasazení v rámci pražské aglomerace. Za podstatné lze považovat 
formulaci základních otázek badatelského zájmu, které v zásadě pokrývají hlavní témata vhodná pro 
podobný typ výstupu. Formou rešerše shrnuje informace o přírodních podmínkách místa.  Dílčím 
nedostatkem této části je výrazné zobecnění popisovaných kontextů přírodního podkladu a absence 
některých informací, které vycházejí z dat získaných terénním výzkumem (např. výškové údaje o 
podloží). Bez těchto informací se nedá pracovat s vertikální stratigrafií místa.     

Kapitola 3 je věnována přehledu nejdůležitějších archeologických akcí z okolí místa výzkumu. 
S touto částí se diplomant vyrovnal celkem uspokojivě. Nepochopitelná je však absence zásadního 
pramene k archeologickým dokumentačním bodům pro historické centrum Prahy a tím je práce 
Ladislava Hrdličky (2005: Praha – podrobná mapa archeologických dokumentačních bodů na území 
Pražské památkové rezervace. Praha), která je v celkovém přehledu citována, avšak v této části 
zmíněna není.  Autor v závěru prezentuje stručný přehled vývoje osídlení na podkladě 
archeologického bádání v okolí Rybné ulice. Trochu neobratně, ale významově správně definuje 
klíčový moment proměny zdejšího středověkého osídlení a tou byla výstavba staroměstského 
opevnění ve 30. letech 13. století (str. 24).    

V kapitole 4 autor ve zkratce, ale dostatečně popisuje cíle a metody posuzovaného výzkumu. 
Stěžejní tzv. pramennou částí je kapitola 5, která popisuje terénní situaci. Hned na úvod je nutné 
poznamenat, že pro odborné texty takové povahy je bezpodmínečně nutné úzké provázání textu, 
obrazové dokumentace a tabulkového výpisu z evidenčních dat. Autor zde zvolil konzervativní a do 
jisté míry subjektivní popis s odkazy na obrazové přílohy (které někdy nejsou uvedeny), což čtenáři 
ztěžuje a komplikuje orientaci v popisované situaci. Z metodického hlediska zde není připojen formou 
přílohy jednoduchý tabulkový přehled s popisem stratigrafických jednotek.  Čtenář tak nemá možnost 
se seznámit s jejich originálním zněním od autorů výzkumu.  Výjimkou je popis stavebních konstrukcí 
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– zdí, kterým je naopak věnována až neúměrná pozornost, včetně přetisku originální dokumentace 
(Analytická část 12, str. 146-153). Možností, jak zpřehlednit zdlouhavé popisné informace je 
vypracování vývojového diagramu (tzv. Harrisův diagram), doplněného o zásadní údaje 
k stratigrafickým jednotkám, celkům, aktivitám, interpretacím a chronologii.  Samotný popis 
nálezových situací považuji za dostatečný. Vidět je autorova snaha logicky postupovat po jednotlivých 
stratigrafických celcích.  

Analýzu archeologických situací přináší kapitola 6. Autor zde na podkladu rozboru terénní 
situace vyděluje dvojici vývojových horizontů, které hodnotí a následně doplňuje tematickými 
exkurzy o podobě předlokačních domovních staveb, městském opevnění, parcelaci a uliční sítí. 
Horizont 1 postihuje dle autora předlokační osídlení místa (2. pol. 12. až 1. třetina 13. stol.). Je 
tvořeno pozůstatky dřevohliněné zástavby. Ukončení této etapy osídlení spojuje s výstavbou 
staroměstského opevnění po roce 1230. Na terénní situaci demonstruje nové sídelní aktivity, které 
uvedenou epochu doprovázejí. Formou exkurzu přibližuje funkci a podobu zahloubených staveb 
staršího horizontu, včetně publikovaných analogií a odborné diskuse nad uvedenou problematikou. 
Úplně nelze souhlasit s tvrzením, že obdélná zahloubená stavba se sloupovou konstrukcí…je 
důležitým indikátorem lokačních akcí nových měst a jejich čtvrtí… (str. 44). Opakem uvedeného 
tvrzení jsou právě pražské nálezy z 11. až počátku 13. století, které jasně dokazují jejich přítomnost a 
postupnou proměnu již v předlokační etapě pražských měst (viz publikované příklady z Malé Strany 
Havrda, J. – Tryml, M. 2013: Nebovidy. Středověká osada v pražském podhradí. Praha, 147-148; nebo 
z pražského pravobřeží viz Cymbalak, T. – Podliska, J. 2009: Nové poznatky k raně středověkému 
osídlení v oblasti tzv. vyšehradské cesty v Praze. Rekonstrukce procesu osídlování na základě 
výpovědi archeologických pramenů. Archaeologica Pragensia 19, 323-333). Následující vývojový 
horizont již autor spojuje s obdobím po výstavbě staroměstského opevnění. Na příkladech domovní 
zástavby a hmotné kultury (keramiky), jsou demonstrovány proměny osídlení spojené se vznikem 
městské obce. Za velice podstatné lze považovat zjištění o záměrné úpravě prostoru po výstavbě 
hradby, patrně novém (majetkovém) vymezení pozemků a nárůstu zděné kamenné domovní 
architektury se standardním vybavením v jejich dvorním zázemí (studny, odpadní objekty). „Hradba“ 
tak na určitých místech způsobila zánik starší sídlištní struktury. Uvnitř města pak vedla k novému 
prostorovému uspořádání pozemků (parcelaci) a ke kvalitativní proměně jeho domovní zástavby.  

Klíčem k chronologii posuzované terénní situace se pro autora stalo vyhodnocení nálezového 
fondu keramiky v kapitole 7. Soubor z předlokačního a lokačního horizontu rozdělil do 6 hlavních 
skupin (v textu uvedeno do 5, str. 56), které pak dále člení do 15 keramických tříd.  Chronologicky 
nosným prvkem jsou zde tradičně okrajové profilace. Každá ze skupiny je autorem popsána po 
stránce materiálu, formy, technologie výroby, výzdoby a následně zasazena do kontextu vývoje 
pražské keramiky od sklonku raného až do průběhu vrcholného středověku. K hodnoceným 
souborům se autor snažil přistupovat kriticky s důrazem na postižení jejich nálezového kontextu. Tři 
definované typy nálezového prostředí velice jasně odrážejí podobu situací dlouhodobě se vyvíjejících 
sídlištních areálů. Po sumarizaci hodnoceného fondu je pak přistoupeno k detailnímu popisu typů 
nádob a jejich chronologickému zasazení. Z přehledu jasně vystupují tradiční typy nádob 
s dlouhodobou kontinuitou vývoje a tvary nové spojené již s městským prostředím. Diskutabilní by 
pak mohla být část věnovaná tzv. technickým miskám a jejich funkci, které byly uvedeny do odborné 
literatury v 50. letech 20. stol. R. Pleinerem a kterým dosud nebyla věnována samostatná srovnávací 
studie. Zařazení přeslenů do skupiny posuzovaného keramického materiálu nepovažuji za vhodné, a 
to především z důvodu jejich odlišného využití a nepříliš citlivé chronologii oběhu. Ostatní kategorie 
nálezů jsou popsány stručně, bez snahy o jejich detailnější hodnocení (sklo, předměty z organických 
materiálů, environmentální materiál zastoupený nálezy zvířecích kostí – externí posudek). Na 
uvedené kapitole je nutné ocenit autorovu snahu se kriticky vypořádat s posuzovaným souborem 
nálezů. Tato část práce má bezpečně větší potenciál pro budoucí srovnání s dalšími vybranými 
soubory z pražského prostředí. 

Formální částí práce je neúměrně obsáhlý exkurz IV. věnovaný dějinám sídlištního areálu u 
kostela sv. Benedikta a komendě řádu Německých rytířů, historii řádu, stavebním formám řádových 
staveb atd., který by bylo možné představit podstatně účelověji. V záplavě textu nám pak unikají 




