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Diplomová práce Michala Kotýnka se zabývá dosud vesměs neprobádanými aspekty sociálně 
kulturního fenoménu mladší doby laténské, kterým jsou depoty železných předmětů - nástrojů či 
zbraní. V minulosti jim byla věnována pozornost pouze dílčí a to v kontextu oblastí, kde se tradičně 
vyskytují častěji (jako např. oblast púchovské kultury na východní Moravě a západním Slovensku), 
nebo v kontextu zpracování výjimečných nálezů v Čechách (jako např. Kolín nebo Bezdědovice). 
Diplomant si jako referenční soubor k tomuto tématu zvolil zpracování zajímavé lokality ze střední a 
mladší - hradiště Karlovice - Čertova ruka v Českém Ráji. Materiálovou podstatou jeho práce tedy 
měly být nálezy shromážděné především během archeologického výzkumu V. Vokolka a pozdějších 
detektorových prospekcí J. Prostředníka. Na základě zpracování nálezové situace a vyhodnocení 
materiálové náplně (především kovové a keramické nálezy) měla být interpretovaná lokalita, 
nacházející se prakticky na periferii známého laténského osídlení a svou polohou patřící k tzv. 
nestandardním polohám. Diplomant tak mohl zúročit zkušenosti, které načerpal v bakalářské práci, 
kdy se tématu podrobněji věnoval. 
Práce se tak logicky rozpadá do dvou tematických celků. První část vyhodnocuje lokalitu Čertova ruka 
z chronologického a funkčního hlediska - autor si k interpretaci stanovuje celkem 4 hypotézy, jejichž 
platnost postupně ověřuje v Diskuzi (kap. 7). Druhá část se týká shromáždění dostupných informací o 
železných depotech v oblasti širší střední Evropy (Čechy, Morava, Rakousko, Slovensko, Bavorsko, 
Sasko, Durynsko, Polsko), jejich analytického zpracování a vyhodnocení. Tento přehled má pomoci 
k interpretaci souboru železných předmětů z lokality (hypotézy 2 - 4). 
 
Úvodní kapitoly 1 - 4 (Úvod, Popis lokality, Metodika práce a kritika pramenů a Rozbor nálezové 
situace) představují obligátní východisko k vlastní analýze pramenů. V úvodu by se hodilo více citací, 
naznačující práci s prameny - autor již zde představuje lokalitu jako výjimečnou z hlediska polohy a 
zejména co do počtu kovových nálezů, které se (minimálně v takovém počtu) na ostatních, 
překvapivě v pravěku využívaných, polohách v Českém Ráji nevyskytují. Autor zde velmi racionálně 
přistupuje k nálezové situaci a při nastínění problematiky neopomíná rozbor procesů, které mohly 
nálezovou situaci výrazně ovlivnit, na prvním např. eroze. Správně předpokládá, že k minulým 
aktivitám (jakéhokoliv druhu) sloužily především vrcholové plošiny nebo plateau, ze kterých se nálezy 
dostaly do sekundárních poloh na svazích a úpatích skalních útvarů. Mimo jiné (kromě rozdílné 
chronologie samozřejmě) sekundární procesy také zřejmě způsobily, že se soubor železných 
předmětů, který mohl být původním depotem, datovaný do doby laténské (celkem ca. 30 předmětů) 
nenalezl na jednom místě, ale v širším prostoru svahů Čertovy ruky. Samostatná podkapitola je 
věnována vlastní problematice „deponování“ v pravěku, resp. době laténské. Kapitola sem rozhodně 
patří, je zde vidět chvályhodně racionální přístup diplomanta k věci, nicméně je zde vidět kriticky 
malá práce s literaturou (např. citování pouze práce L. Smejtka, navíc v problematice laténských 
depotů). 
 
Autor svoje cíle artikuluje jasně a přehledně na počátku kapitoly 3. Metodika zpracování klade důraz 
zejména na vyhodnocení všech dochovaných nálezů z doby laténské, tedy jak kovových tak i 
keramických a to i přes to, že soubor v minulosti podlehl poměrně výrazné skartaci, ponechávají 
pouze typické nebo jinak zajímavé nálezy. Mezi kovovými nálezy se nachází několik atypických 
předmětů, nejvíce připomínajících buď polotovary, nebo mečovité hřivny, které se diplomant, po 
vyloučení jejich jiné datace, pokusil interpretovat. Metodikou analýzy je statistický popis složení 
depotů železných předmětů a geografický popis jejich původního uložení. Získaná data byla zanesena 
do databáze a Katalogu, který je rovněž jedním z hlavních výstupů práce. K analýze souboru z lokality 



Čertova ruka bylo využito pokročilých statistických metod clusterové a korelační analýzy 
programovém prostředí R-commander.  
Kapitola 4 se věnuje zhodnocení nálezové situace, tedy především jakémusi přepisu terénních 
deníků. Kapitola podává přehled výzkumných prací, jejich geografickou polohu a souhrn poznatků, 
ale je nutno říci, že diplomantova práce je zde pohříchu omezena na pouhé anotace původních 
pramenů. Chybí vlastní analýza nebo jinými slovy zhodnocení nálezové situace. Nutno předem 
poznamenat, že tento „nedostatek“ (dle subjektivního hodnocení vedoucí práce) se objevuje ve 
všech kapitolách, jakoby vyjádření vlastního postoje ke zpracovávaným pramenům činilo autorovi 
nepřekonatelné obtíže. Pravidelně se proto omezuje na pouhá konstatování jevu(ů), popis výsledků 
analýz, ale nerozvádí či nepředává svoje poznatky uceleně dále v podobě jakéhokoliv zhodnocení 
nebo intepretace. Mnohdy se tak nemáme možnost dozvědět, co nám výsledky vlastně ukazují (viz 
níže).  
 
Velmi důležitá kapitola 5 představuje rozbor nálezového souboru a tím pádem jádro celé práce. Jak 
již bylo uvedeno výše, autor se neomezil pouze na kovové nálezy, které tvoří podstatu jeho práce, ale 
vyhodnotil kompletně celý laténský soubor z lokality. Kovové nálezy jsou rozděleny do typologicko-
funkčních skupin (nástroje / zbraně a vlastních podskupin) a pojednány postupně. Této kapitole je 
málo co vytknout, zde byly skutečně zúročen potenciál diplomanta, který nálezy sám (vůbec poprvé) 
dokumentoval i vyhodnocoval. Pouze někde opět chybí citace (kopí), není zmíněno oppidum 
Manching, které je důležitý komparativní pramen. Zde také (výjimečně) neschází zhodnocení 
(kapitola 5.1.9), které nicméně poukazuje pouze na chronologii souboru, nikoliv jeho kulturní 
zařazení minimálně ve smyslu „typické/netypické“, které by zde bylo vítané.  
Kapitola 5.3 je věnována zpracování keramického souboru. Vzhledem k rozsáhlé skartaci by bylo 
kontraproduktivní použít pokročilejší statistické metody. Kolekce keramiky však může být zajímavá 
z kvalitativního, tedy z chronologického a kulturního hlediska, kde by mohla pomoci „ukotvit“ 
chronologii a typologii nálezů železných. Přes poměrně důkladný rozbor, se však bohužel žádného 
(kromě vágního chronologického) zhodnocení nedočkáme. Autor opět využil kriticky nedostatečného 
množství literatury, aby zjistil, jak má vůbec standardní analýza keramiky vypadat; nemluvě o 
srovnání s jinými soubory z pomezí východních, středních nebo severních Čech, kam ho vedou 
(některé) kovové nálezy. Není tedy schopný stanovit, jestli, i přes skartaci, které si je vědom, se jedná 
o keramiku pro dané prostředí (rozuměj oblast a „sociální“ prostředí) typickou, nebo zdali obsahuje 
potenciálně zajímavé jevy, které by mohly intepretaci nějak výrazněji ovlivnit nebo k ní alespoň 
přispět. Absence tohoto rozboru bohužel snižuje kvalitu této části práce. 
 
Od kapitoly 6 se věnujeme již plně laténským depotům železných předmětů. Autor zde zkoumá 
pravidelnosti a náhodnosti ve složení depotů na různých území střední Evropy. Jako základ pro 
statistickou analýzu mu slouží podrobný katalog; zde je práce s literaturou poctivá a nepodceněná. 
Kartografické zpracování ukazuje na několik hlavních oblastí, které jsou buď více (Morava/Slovensko) 
nebo méně (Čechy, Sasko) typické pro výskyt depotů. Následná analýza rozděluje všechny 
zaznamenané typy předmětů do funkčních kategorií („zemědělství“, „kov“, „domov“ apod.) a podle 
toho vyhodnocují buď záměrnou nebo nahodilou skladbu depotu, a tím pádem i jeho 
účel/interpretaci. Statisticky hodnoceno je 87 depotů. Ve vyhodnocení analýz (kapitola 6.3) se 
bohužel pouze dočteme jen o popisu výsledků („co má jakou závislost s čím“, ale už ne klíčové 
„proč“). „Vyhodnocení“ jako takové bohužel chybí - jestli mezi depoty jsou, nebo naopak nejsou, 
závislosti „chronologické“ nebo „teritoriální“, jestli mohou být nějak ovlivněny např. z kulturního 
hlediska (např. púchovské depoty), jestli vůbec jsou zde sledovatelné nějaké trendy, nebo se jedná o 
časově i prostorově zcela nevariabilní jev pro celé sledované území. Nějaké náznaky se objevují 
v konečné syntéze a intepretaci (kapitola 7), ovšem ony „trendy“ mohly mít daleko větší prostor. 
Takto je práce s - tak důkladně shromážděným - Katalogem nevyužitá a potenciál bezesporu 
sofistikované analýzy poněkud promarněný.  
 



V konečném rozboru hypotéz autor dospívá k názoru, že 1) lokalita Čertova ruka byla nejspíše 
sídlištěm, 2) soubor železných předmětů pochází - i přes jeho specifické nálezové okolnosti - z depotu 
(„Většina předmětů v něm obsažených patří k těm, které jsou v depotech nalézány. Většina depotů v 
Čechách byla nalezena na kopcích, či výšinách, nebo na jejich svazích, a ač to není až tak běžné, jsou 
známy i depoty ze sídlišť. Distribuci většiny artefaktů lze pravděpodobně vysvětlit erozními procesy, k 
nímž na lokalitě dochází dodnes.“), 3) interpretaci zvláštních mečovitých předmětů nelze 
v současném stavu poznání nijak výrazně pomoci a, 4) v souboru se nachází kosa původu 
prokazatelně mimo laténský okruh (oblast púchovské nebo jastorfské kultury).  
Pohříchu stručný Závěr pak shrnuje dosažené poznatky. V přílohách je možné posoudit diplomantovy 
schopnosti při dokumentaci keramiky a kovových (a skleněných) nálezů a je zde také Katalog 
železných předmětů s odkazy na tabulky. Nálezy jsou pak kartograficky vyznačeny do prostoru 
lokality (obr. mohl být součástí textu, nikoliv příloh). 
 
Obecně lze konstatovat, že největší slabinou práce jsou nedostatečná / nezvládnutá analýza keramiky 
a poněkud promarněný potenciál v celkovém vyhodnocení železných depotů, které oboje jsou 
důsledkem především nedostatečné rešerše v literatuře. Na druhé straně je nutno v díle vyzdvihnout 
poctivou práci s primárními prameny, metodiku (pokročilé vědecké postupy jako např. statistické 
vyhodnocení), poměrně těžké téma zpracování jednak staršího archeologického výzkumu a jeho 
korelace s detektorovými prospekcemi a uspořádání a (pokus o) uchopení tak neprůhledného 
tématu, jakým jsou depoty železných předmětů v širší střední Evropě. Tato práce má jistě potenciál 
být dobrým výchozím bodem pro další vědecké bádání, už jen z toho důvodu, že obsahuje 
momentálně nejaktuálnější katalog dostupných informací o lokalitách a složení depotů na území širší 
střední Evropy, který už sám o sobě (s vyhodnocením) by zasloužil samostatnou publikaci. 
Významným zjištěním jsou také vazby lokality Čertova Ruka na jiné, nelaténské oblasti, které se 
v poslední době potvrzují i na jiných lokalitách doby laténské. Práce i přes své nedostatky způsobené 
především podceněnou časovou přípravou na důkladnou rešerši, představuje plnohodnotné vědecké 
dílo s nespornou přidanou hodnotou.  
   

Styl vyjadřování je příjemný a stylistické schopnosti na vysoké úrovni. Novotvary („depotiště“) 

výrazně neruší. Gramatické chyby jsou ojedinělé (např. notorické „badatelé …. označovalY“). Práci 

doporučuji k obhajobě s výslednou známkou velmi dobře. 
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