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Chronologie raně středověké až raně novověké keramiky je dlouhodobě sledované a 

analyzované téma. Jeho komplikovanost je ovlivněna existencí lokálních výrobních 

okruhů i celou řadou dalších faktorů. Jeden z důležitých metodických přístupů 

představuje konfrontace s nálezy mincí a to jak v hrobů či sídlištních kontextů, tak i 

z depotů, u kterých byla keramická nádoba užita jako schránka.    

     V předložené bakalářské práci a se její autorka snaží téma opor chronologie raně 

středověké až raně novověké keramiky pojmout pokud možno komplexně. Obecně se 

zabývá stavem zpracování chronologie (s. 8) a komplikacemi při tvorbě 

chronologických sekvencí (s. 9-11). Velmi dobře upozorňuje na lokální rozdílnosti i 

složitosti vyplývající ze zpracování souborů prostřednictvím definování keramických 

tříd. Stručnou formou se autorka snaží shrnout další možnosti datování keramiky 

(např. situace datované písemnými prameny, přírodovědné metody či nápisy nebo 

slohové analogie). Jádro práce se ovšem zaměřuje především na vztah mincí 

k možnostem datace keramiky. Autorka se věnuje problematice depotů a ztrátových 

mincí. Sleduje mince z hrobů, základů staveb a také problematiku falzátorských dílen.  

      Jádro práce však představuje problematika keramických nádob užitých jako obaly 

mincovních depotů. V širším evropském kontextu shrnuje stav poznání této 

problematiky. Nejobsáhlejší část posuzované práce reprezentuje komentovaný katalog 

nálezů tohoto typu z českého území. Jde o soupis materiálu navazující na práci P. 

Radoměrského a M. Richtera z roku 1974. Autorce se podařilo shromáždit celkem 59 

nálezů, z nichž část je dosud nepublikovaná. Katalog má jednotně strukturovanou 
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formu doplněnou téměř vždy kresbami a fotografiemi. U každého záznamu je rovněž 

základní charakteristika numismatického obsahu. Data shromážděná v katalogu jsou 

v textové části komentována v rámci definovaných časových úseků (950-1200, 1200-

1305, 1305-1400, 1400-1500, 1500-1600 a 1600-1652). Zde se autorka pokusila o 

základní charakteristiky sebraného materiálu a o do jisté míry i o jeho obecnější 

zhodnocení.                  

      Závěrem lze tedy konstatovat, že A. Rýšková se skutečně orientuje 

v problematice, aktivně pracuje s literaturou, je schopna samostatných úsudků a 

interpretací. Jako profesionální lze hodnotit zvláště  katalog keramických nádob 

datovaných mincemi. Celkový dojem z práce je velmi pozitivní a mohu konstatovat, 

že podle mého názoru autorka jednoznačně splnila požadavky kladené na 

bakalářskou práci a doporučuji ji k obhajobě. Doporučuji hodnocení výbroně.    

 

V Praze 19. 8. 2017 

                                                                                                    

PhDr. Jiří Militký, Ph.D. 

 

 

 


