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H' Makovcová: Raně středověké prsteny jako šperk a symbol v kontextu střední Evropy

L. obsah prdce. Tématem diplomové práce H' Makovcové jsou raně středověkó prsteny a jejich

vyhodnocení z poh|edu módního prvku a symboliky. V úvodních kapito|ách autorka seznamuje s cí|i a

metodou práce, s deskriptivním systémem a databází, informuje o dějinách bádání. Jádro práce tvoří
rozbor prstenů, opírající se o databázi prstenů z Čech a Moravy. Na kapitolu o třídění prstenů

navazuje kapitola o jejich topografii. Dále je představeno typo|ogické třídění prstenů' V rámci České

republiky jsou porovnávány prsteny z Čech a Moravy, da|ší, již méně podrobná, komparace se dotýká

středoevropského prostředí' Závěrečnou část práce tvoří kapito|y věnující se obecnějším otázkám
jako jsou kulturní vlivy, prob|ematika importů a symboIika prstenů.

2. Databóze, deskripce a kritika pramene. Databáze prstenů, kovových i sk|eněných, z Čech a Moravy
je nejcennější částí práce H. Makovcové. ocenit je třeba kritický postoj autorky k zaznamenávaným

datům včetně uvědomění si mantinelů dat získávaných z literatury oproti zna|osti fondu z autopsie, ať

se jedná o správné zařazení k typu, detaily výzdoby či možnost rozpoznánítechno|ogie prstenu.

3, Třídění o anolýza' H. Makovcová se zaměři|a především na problematiku třídění prstenů. Muse|a se

přitom Vyrovnat s řadou dosavadních třídění, která zpravid|a počítají buď s prsteny kovovými, nebo

sk|eněnými. Správně sk]eněné prsteny {a kroužky) vnímá jako integrální část fondu prstenů, ne vždy

se jí však podaři|o udržet rovnoměrnou pozornost oběma skupinám. V rámci materiá|ového členění
je autorkou nového vhodného označení pro prsteny z více materiálů, které označuje jako kompozitní.

Kapitola o topografii prstenů je příliš stručná a objevují se v ní í úvahy, která do ní nepatří (např.

závěry dotýkající se provenience prstenů}, zatímco zjištění, která přitom vyplývají z map v přílohách,
jsou pominuta.

V rámciýpologického členění je pro autorku určující dělenína prsteny tyčinkové, páskové a p|etené.

Praktické důvody si kromě toho vyžáda|y zařazení samostatné kapito|y o prstenech s butonem.

Cennou je tabu|ka 2 představující vazby mezi jednot|ivými základními typy a da|šími
charakteristíkamí, z nichž lze odečíst, s jakými komp|ikacemi se musí Vyrovnat badate| při třídění
prstenů a rozhodování, které kritérium zvolit při vymezení typu. Jednot|ivé typy jsou předmětem

da|ší komparace' Přínosem autorky jsou mapy dok|ádající rozšíření a koncentrace nálezů prstenů
jednotliuých typů, stejně jako něktených dalších jevů. l|ustrativníjsou grafy porovnávající nálezové
kontexty, v nichž se prsteny v Čechách a na Moravě nacházejí, stejně jako grafy dokumentující formy
provedení výzdoby a typy výzdob prstenů na uvedených územích. Práce H' Makovcové obsahuje

cenné postřehy vyp|'ývající ze srovnání s dalšími středoevropskými územími a identifikuje některé

charakteristické |oká|ní typy' Správně dospě|a k rozlíšení dvou ku|turních okruhů

,,západoevropského,. a okruhu nazvaného ,,rnfchodoevropský,,, pro kteni by by|o třeba zvolit
vhodnější termín.

Na druhé straně je třeba upozornit na nedostatky práce. ZávaŽným problémem je jen minimální
provázanost textové a obrazové části, na niž zpravid|a chybí odkazy. Řada analytických závěrů zaniká

v nepřesných formulacích' Práci provází chybné zařazení někteých detailních informací (např. údaje

správně uvedené V databázi k hrobovému ná|ezu prstenu v Lichocevsi Versus údaj o depotu na str.
3Z/záměna s |okalitou Žatec a zařazení tohoto prstenu do skupiny prstenů tyčinkových na str. 53).

V rámci kapito| o ná|ezech z mimočeských území jsou citovány přís|ušné publikace, nejsou však

přiloženy soupisy lokalit zobrazených na mapách s uvedením pub|ikačního zdroje. Závažným



problémem, kteý se projevuje v úrovni ana|ýzy, je nejistota v chronologickém určení ná|ezŮ

projevující se v chybném časovém zařazení ná|ezů či různorodém datování jednoho a téhoŽ

fenoménu {např. s. 49, 54, 61., 66, tab. 4}. Na obranu autorky je třeba uvést obecně neuspokojíuý stav

chronologie raně středověkého šperku jak v Čechách, tak na oko|ních územích a nedostatek

kvalitních přeh|edových pracío raně středověkém šperku, o něž by se student iodborník moh|i opřít.

Autorce komplikovaI situaci též rozsah a ve|mi heterogennícharakter zdrojouých informací, dodkající

se jak vlastních nálezů, tak dílčích shrnutí. Právě z tohoto důvodu by|o také nutné odstoupit od

původního záměru ana|ýzy jednotlivých ná|ezových celků.

Ana|ytické využití informací obsažených v databázi a získaných z literatury není bohužel svou kva|itou

vyrovnané. H. Makovcové ne|ze upřít snahu o formulování vlastních názorů, jejich hodnota je však

různorodá' Ved|e ve|mi cenných zjištění i zajímavých postřehů stojí závěry prob|ematické. I když se

autorka snaži|a vyrovnat s problematikou různých funkcí prstenů a je zařazena kapito|a věnovaná

symbolice prstenů, lze tuto část práce hodnotit jako obsahově a formu|ačně nedotaženou.

4. PřÍtohy, obrazové přílohy tvoří dů|ežitou částí práce přinášející řadu cenných informací. Je škoda,

že se H. Makovcové nepodaři|o vč|enit všechny obrazové přílohy do textu tak, aby by|y |épe s textem

provázány. Hodnota příloh, zv|áště uvedených za textem' tak zaniká' V tiskové verzi je prob|émem též

čitelnost něktených pří|oh, eventuá| ně nekva litní reprod ukce {obr. 20)'

5. Jazykavó úroveň, formólní úprava, citace literatury, Jazyková a sty|istická úroveň práce je

nejs|abším článkem práce. Práce obsahuje řadu nepřesných až zavádějících či nesrozumite|ných

formu|ací. Formální úprava je v zásadě vyhovující, nepočítáme-li rnýše uvedené výhrady k zařazení

obrazových příloh a dílčí nedodrŽení stejné formy písma V seznamu literatury. Výhrady lze mít

k úplnosti někteých citací v textu, kde chybí uvedení stránek, a citací v Seznamu literatury, kde u

řady monografií chybí místo vydání; některé citace uvedené v textu, nejsou v Seznamu |iteratury

obsaženy (Sommer 1990; Prokisch - Kijntreiber 2004}. Nedostatky v gramatice a prohřešky proti

edičním pravid|ům jsou přítomny, a|e v zásadě se pohybují v intencích, se ktenými se setkáváme ve

studentských pracích'

Závěr:' Práce H. Makovcově je příkladem práce, ke které autorka přistupova|a ve|mi zodpovědně a jíŽ

zvláště v první fázi věnova|a ve|ké úsilí, avšak na této cestě za poznáním se zastavi|a na pů| cesty.

Přesto v rámci studia raně středověkých prstenů v Čechách a na Moravě je tato práce pozitivním

krokem a pro toto studium je přínosem. I když výše uvedené nedostatky opravňují ke klasifikaci

dobře, po zvážení všech aspektů práce navrhuji hodnocení velmi dobře.

V Praze dne 20. 5.2013 PhDr. Kate řina Tomko-vá"
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