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Autorka se ujala složitého úkolu zhodnotit výsledky víceetapového a z hlediska zvoleného tématu 

nezpracovaného terénního výzkumu významného historického objektu – Starého probošství (čp. 48) 

na Pražském hradě. Výzkum zde realizoval v roce1924 Karel Fiala, v roce 1984 pak proběhl v 

souvislosti s rekonstrukcí budovy záchranný archeologický výzkum realizovaný týmem detašovaného 

pracoviště ARÚ, který byl provázen průzkumem stavebně historickým (KPR). Odborný zájem byl 

dosud věnován nejstarším stavebním etapám uvedeného objektu (raný a počátky vrcholného 

středověku). Autorčino téma zhodnoceno ani z hlediska movitých ani nemovitých památek nebylo, 

ostatně tématika pozdního středověku a novověku obecně ležela do doby poměrně nedávné 

víceméně na okraji odborného zájmu pražské archeologie, a to i v případě lokality prvořadého 

významu, jakou je Pražský hrad.  I tuto skutečnost je třeba zdůraznit při posuzování zvoleného tématu 

práce, jejímž cílem  bylo dle vlastní formulace autorky zmapovat na základě archeologických nálezů 

vývoj situace objektu v průběhu 14. až 16. století a to zejména s využitím pramenů archeologické 

povahy.   

 

Představená struktura práce (obsah - str. 5) je logická a obsahuje veškerá témata relevantní pro 

vytyčený úkol. Vedle archeologických pramenů a výsledků stavebněhistorického průzkumu zahrnuje i 

prameny písemné a ikonografické. V kapitolách věnovaných archeologickým pramenům se autorka 

věnuje detailnímu popisu nálezové situace (jednotlivé sondy, zdi) a zejména pak rozboru souborů 

drobné hmotné kultury ( keramika). 

 

Obsah vlastních kapitol působí nevyrovnaně, někdy i poněkud chaoticky a neorganicky, informace 

nejsou vždy logicky utříděny, některá témata se opakují, popis postupu výzkumu se prolíná s jeho 

výsledky, které nejsou v popisných kapitolách nijak utříděny. Značná část textu je zaměřena na 

nejstarší (a z hlediska historie objektu vlastně nejvýznamnější) fáze jejího vývoje případně i na širší 

kontext stavby v rámci raného středověku, tedy na téma mimo předmět autorčina stěžejního zájmu. To 

text zbytečně zatěžuje, navíc jde o téma komplikované, které lze v rámci daném pro bakalářskou práci 

jen obtížně pojmout bez zjednodušujících nebo problematických formulací. 

 



Naopak za propracované lze označit statě, věnované evidenci a rozboru movitých nálezů. Zde je 

kromě sumarizace jednotlivých typů keramických produktů uvedena jejich detailní kategorizace a 

nechybí ani dílčí pokusy o jejich interpretaci. Datování je vesměs rámcové, často bez uvedení jeho 

východiska. V každém případě tato část práce i následná kapitola, věnovaná životě na Pražském 

hradě ve sledovaném období, jednoznačně svědčí o značném vynaloženém úsilí autorky, o její 

schopnosti pracovat i s rozsáhlejšími soubory archeologického materiálu a dospět k jejich 

vyhodnocení, i o jejích poměrně značných znalostech o hmotné kultuře vrcholně středověkého a 

staršího novověkého období. Z těchto částí práce vyplývá, že autorčinou doménou je zejména oblast 

drobné hmotné kultury, zde autorka vykazuje i dobrou znalost relevantní a vesměs zcela nové 

literatury i nálezového prostředí zkoumaného objektu a jeho nejbližšího okolí. K ucelenějšímu poznání 

sociálního prostředí by bylo vhodné práci doplnit ještě o téma archeobotanických nálezů (pro 

novověké období dochována v objektu unikátní nálezová situace, není ovšem zřejmé, zda 

makrozbytková analýza byla autorce k dispozici). V samém závěru se autorka pokusila o souhrn 

stavebněhistorických poznatků a z nich vycházející rekonstrukci půdorysného uspořádání objektu pro 

období po roce 1486 a pro druhou pol. 16. století.  

Po stránce formálních náležitostí (citační úzus, bibl. odkazy) a z hlediska jazykového (užití odborných 

termínů, pravopis) lze práci charakterizovat jako poměrně kvalitní, ne vždy je však zcela zřejmé, která 

informace je přejatá a která je výsledkem autorčina studia. Určité rezervy je možné spatřovat i ve 

stylistice. Postrádám celkový přehled nálezů a autorizaci primární terénní dokumentace. Naopak za 

nadstandardní je rozhodně třeba považovat úroveň obrazových příloh.  

 

Závěr oponentského posudku:  

Práce Lucie Žegklitzové jako celek svědčí o autorčině odpovědném přístupu k práci s archeologickými 

prameny i o schopnosti analýzy a následné syntézy archeologických a případně i dalších historických 

pramenů. Doporučuji ji proto k obhajobě. Navrhuji hodnocení klasifikačním stupněm dobře. 

 

 

PhDr. Ivana Boháčová, Ph.D. 

V Praze, 21. srpna 2017 

 


