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Archeologický výzkum Starého proboštství na Pražském hradě proběhl ve dvou etapách, 

v roce 1924 a v roce 1984, kdy ho doprovázel průzkum stavebně historický. Zatímco 

publikace z let 1986 a 1990 poskytly představu o daném domě ve starším středověku, kdy byl 

sídlem pražského biskupa, poznatky o situaci ve 14. až 16. století čekaly na základní 

zhodnocení přes tři desetiletí. Tohoto úkolu se nyní ujala Lucie Žegklitzová. 

Třeba konstatovat, že možnosti archeologické výpovědi o Starém proboštství ve 14. 

až 16. století se ukázaly nečekaně skromné. Lucie Žegklitzová shromáždila a posoudila 

relevantní terénní dokumentaci a představila příslušný nálezový fond. Oba tyto úkoly jsou 

zcela jistě podstatné z hlediska bakalářského studijního programu a mohou být užitečné i při 

zhodnocování terénních výzkumů Pražského hradu. Můžeme se domnívat, že snaha o pokud 

možno celistvý výklad vedla Lucii Žegklitzovou k zájmu o širší souvislosti, týkající se jak starší 

historie Starého proboštství, tak i Pražského hradu jako celku. V rámci bakalářské práce 

můžeme i tento zájem přijmout. Na druhé straně si nejsme jisti, jestli by dochované fondy 

artefaktů ze Starého proboštství 14. až 16. století nemohly přece jen poskytnout důkladnější 

výpověď. Mnoho jistoty však v tomto ohledu nemáme. Zdůrazněme především, že 

naznačená úskalí vyplývala už ze samotného zadání bakalářské práce. 

* 

Lucie Žegklitzová se při přípravě své bakalářské práce seznámila s důležitými principy 

archeologického „řemesla“, týkajícími se hodnocení terénních situací i artefaktuálních 

souborů. Především proto lze konstatovat, že předkládaný výsledek, Staré proboštství na 



Pražském hradě ve 14. – 16. století, vyhovuje nárokům kladeným na daný druh studentských 

prací a může být doporučen k obhajobě. Výsledná klasifikace závisí na průběhu obhajoby, 

předběžně lze uvažovat o hodnocení dobře. 
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