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Kryštof Derner, třebaže původně lékař psychiatr, se v oboru archeologie obdivuhodně prosazuje: je odborným pra-
covníkem ÚAPPSZČ v Mostě, provádí archeologické výzkumy, referuje na domácích i zahraničních konferencích a 
především publikuje (a to opět doma i v zahraničí). Byl spoluřešitelem projektu zaměřeného na nedestruktivní 
geofyzikální průzkumy a od roku 2012 je členem české části týmu dvou na sebe navazujících přeshraničních projektů 
ArchaeoMontan, zaměřených na historickou těžbu a produkci surovin.  
Diplomant na základě komplexního zpracování výzkumů, prováděných právě v rámci projektu ArchaeoMontan, před-
kládá obraz zaniklého hornického střediska Kremsiger v Krušných horách, jehož vznik spadá do samého konce 
přemyslovské éry. Lokalita byla známa již dříve, ale oproti podobným střediskům ve Francii, Německu a v posledních 
15 letech i u nás, zůstávala dlouho archeologicky nedotčena, takže skutečných vědomostí o ní bylo málo. Dernero-
vým zpracováním získává medievistická archeologie nové, původní a kvalitní poznatky o dalším z areálů, které jsou 
památkou života a práce specifických profesně sociálních skupin středověkého obyvatelstva i dokladem středověké 
produkce drahých kovů. Vedle Kutné Hory, kde hornické osady završily svou existenci vznikem města v rozvinuté 
zemědělské krajině, či o něco dřívějších Starých Hor u Jihlavy, kde jsou počátky hornictví s budováním zemědělské 
infrastruktury i sousedícího města těsně provázány, ale kde k urbanizaci hornických sídlišť nedošlo, je tu extenzivně 
rozvinuté báňské centrum ve zcela specifických horských podmínkách v nadmořské výšce přes 800 m.  
Hodnocení předložené práce je v tomto případě nutně i hodnocením podílu diplomanta na výzkumech, jejichž zpraco-
vání mu bylo svěřeno. Ty měly charakter maloplošné exkavace s interdisciplinárním nasazením geofyziky, geologie, 
mineralogie, archeometrie, archeobotaniky a archeozoologie. Zde diplomant, třebaže sám formálním vedoucím výz-
kumů není, prokázal schopnost nasměrovat zástupce uvedených disciplín ke spolupráci v terénu i při publikování. 
Především měl ale rozhodující vliv na procesy, bez nichž lze nejeden archeologický výzkum snadno znehodnotit: 
akumulace vstupních vědomostí - kladení otázek - směřování výzkumu - směřování jeho zpracování a interpretace.  
Struktura i obsah diplomové práce odpovídá složitosti látky, je logická a dává smysl. Diplomant vyčerpává téma mož-
né podoby, dispozice, architektury, prostorového rozvoje a proměn sídlištního areálu a to i za použití evropských ana-
logií. Stejně tak do důsledku vyhodnotil stopy výrobních, zejména metalurgických aktivit. Rozumně postupoval při da-
tování lokality, třebaže o postavení keramiky a jejich analogiích v severočeských i saských souborech mohou někteří 
chtít diskutovat. Oceňuji diplomantovu snahu o střízlivé posouzení topografických souvislostí s důrazem na soudobou 
zemědělskou infrastrukturu v zázemí Kremsigeru. Byla nejspíš málo rozvinutá a asi také ne zcela dostatečně 
produktivní. O to důležitější je pak logicky vztah Kremsigeru k nedalekému městečku Přísečnice. Otázku počátků a 
úlohy Přísečnice v životě Kremsigeru autor do důsledků vyřešit objektivně nemůže, ale uchopil ji, jak nejlépe mohl, 
tzn. za použití písemných pramenů i nejnovějších archeologických poznatků. Konečně oceňuji i úroveň grafických 
příloh. Jejich bohatost, jakož i rozsah deskripce terénních situací může zaskočit, pro poctivou Dernerovu argumentaci 
zejména v otázkách stratigrafických vztahů a z toho plynoucích chronologických závěrů jde však o nezbytný materiál. 
Vypouštím doporučení práci v přiměřené formě publikovat, poněvadž to již diplomant činí i bez toho. Konstatuji ale, že 
výzkumy Kremsigeru i okolních lokalit, na nichž se Kryštof Derner významně podílí, stále probíhají. Představují tak 
nový informační potenciál, který se v předložené práci pochopitelně ještě neobjevil. Pakliže by se tedy diplomant 
rozhodl navázat v případném doktorském studiu na svou dosavadní práci dalším studiem dynamických proměn 
vnitřních Krušných hor ve středověku a vzájemné interakci agrárních a neagrárních areálů, bylo by to jedině přínosné. 
Magisterskou diplomovou práci Kryštofa Dernera doporučuji k obhajobě a navrhuji ji klasifikovat známkou výborně. 
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