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Vyjádření: 

Předmětem práce M. Kotýnka se stalo kompletní zpracování a interpretace laténské 

komponenty z lokality Čertova ruka, která z hlediska svého umístění v krajině, náleží 

k nestandardním polohám.  Východiskem se stala zjištění učiněná během několika 

výzkumných kampaní realizovaných postupně různými badateli od 30. let 20. století až do 

současnosti. Nálezový fond tvoří 101 fragmentů keramiky, ojediněle bronzové a skleněné 

artefakty a zejména rozsáhlá kolekce železných předmětů získaná prostřednictvím prospekce 

s detektory kovů. 

 První část práce představuje obsáhlá stať, v níž jsou zevrubně a vyčerpávajícím 

způsobem prezentovány informace související s  popisem lokality a historií výzkumů. 

Postrádám zde ovšem sumarizaci přírodních charakteristik polohy, která by s ohledem na 

předmět práce byla velmi užitečná.   

Další kapitola je věnována metodice a s tou související problematice. Od tohoto bodu 

začíná ovšem bohužel text opouštět dobře nastavený směr a stává se stále více 

nekonzistentním.  Autor velmi detailně představuje veškeré užité metody, provádí kritiku 

pramenů a definuje cíle práce formou čtyř zdánlivě samostatných hypotéz (Hypotéza 1: 

Lokalita Čertova ruka sloužila v době laténské k profánním účelům; Hypotéza 2: Železné 

předměty na lokalitě mohou pocházet z depotu; Hypotéza 3: Předmět mečovitého tvaru s 

extrémně dlouhým trnem není meč; Hypotéza 4: Výrazně obloukovitý srp souvisí s kosou, jež 

nepochází z laténského kulturního okruhu). Z podstaty tématu i nastavených otázek ovšem 

vyplývá, že skutečný cíl práce je pouze jediný – na základě zpracování všech dostupných dat 

definovat význam této netypicky situované lokality (v zásadě tedy hypotéza 1). Zodpovězení 

zbylých tří otázek je neodmyslitelným krokem, který pro úspěšné řešení  musí nutně 

předcházet otázce první – v případě hypotéz 3 a 4 ideálně v rámci artefaktuální analýzy 

jednotlivých nálezových kategorií, u hypotézy 2 pak např. v rámci diskuze. 

 V následující kapitole jsou chronologicky popsány a rozebrány jednotlivé nálezové 

situace. Zde je třeba vyzdvihnout, že M. Kotýnek maximální možnou měrou využil archivní 

prameny, a položil tak základ pro další zpracování. 

 V kap. 5 Rozbor nálezového souboru přistupuje autor k analýze získaných artefaktů. 

Ta je dobře strukturována, výhrady lze ovšem vznést k jejímu obsahu. Vyhodnocení 

jednotlivých nálezových kategorií je obsáhlé, autor se v něm ovšem velmi často zabývá 

především obecnými otázkami funkce jednotlivých předmětů a mechanicky vyjmenovává  

početné příklady analogií. Chronologické a případně geografické vyhodnocení je naproti tomu 

mnohdy povrchní. Pracuje pouze s omezeným množstvím literatury a často zároveň 

nevyužívá literaturu aktuální (např. Dębiec – Karwowski 2016; Venclová 2016), 

chronologické závěry jsou tak někdy nepřesné (např. kroužky s nálitky, skleněný náramek 

typu Haevernick 16, prstencovitý korál, široké radlice – vše  nikoli LT D1, ale LT C2–D1). 

Železná spona nenáleží ke Gebhardovu typu 21, ale spíše k některému z typů 16–20 a lze ji 

tak klást nikoli do LT D1, ale spíše do LT C2 s možností přežívání v LT D1. Několik 

připomínek je třeba vznést též k vyhodnocení keramického souboru. Předně autor neuvádí 

definice jednotlivých sledovaných vlastností, ani nezmiňuje jaký deskriptivní/terminologický 



systém popisu keramiky používá (patrně dle Danielisová 2010?). Vcelku obsáhle hodnotí 

jednotlivé vlastnosti keramiky, ze získaných výsledků  ovšem vyvozuje jen velmi omezené 

závěry. Analýza se zcela vyhnula problematice podstav. Z metodického hlediska pak není 

zcela korektní (bez volby specifické metodiky) pracovat s relativními četnostmi zastoupení 

vybraných znaků (str. 70–71), neboť soubor byl částečně skartován a získané výsledky tak 

mohou být zkreslené. Analýzu obecně  by bylo dále vhodné doplnit např. o prostorové 

vyhodnocení distribuce nálezů, které by mohlo přispět nejen k řešení interpretace souboru 

železných artefaktů, ale též případně k otázkám bližší lokalizace laténských aktivit v rámci 

skalního areálu.  

Další kapitola, věnovaná čistě laténským depotům, je začleněna poněkud neorganicky. 

Mimoděk z ní tak jasně vyplývá, že autor kolekci železných artefaktů a priori pokládá za 

depot, aniž by to ovšem bylo na předchozích stránkách jasně zdůvodněno a podloženo 

argumenty (schází např. již zmíněná prostorová analýza). Kapitola přináší poměrně zdařilý a 

přehledně sestavený aktualizovaný  soupis středoevropských laténských depotů (patrně 

intencionálně jsou vynechány depoty z období LT A). Shromážděná data jsou následně 

podrobena pokročilým statistickým analýzám (korelační, clusterová), za účelem nalezení 

případných pravidelností ve složení středoevropských depotů.  Zejména korelační analýza 

působí samoúčelně, neboť pro interpretaci souboru z Čertovy Ruky není vůbec využita. 

Z metodického hlediska lze navíc za problematickou považovat volbu do analýz vpuštěných 

souborů, neboť část z nich tvoří rozrušené a (potenciálně) neúplné celky. Výsledná data tak 

mohou být zkreslená (to se týká též následného srovnání výsledků se souborem z Čertovy 

Ruky, u nějž sám autor připouští, že není zřejmé, zda se původně jednalo o jeden či více 

depotů a zároveň uvádí, že některé artefakty mohou být ztrátové a s depotem/depoty tak 

nemají žádnou souvislost). 

 V poslední kapitole 7 Syntéza a interpretace autor postupně ověřuje jednotlivé 

nastíněné hypotézy, přičemž všechny potvrzuje. 

 V krátkosti zmiňme ještě další problematické momenty obecnějšího charakteru, které 

provázejí celou práci. Autor velmi často používá verbální chronologickou terminologii 

(střední, mladší, pozdní doba laténská) namísto standardních reineckovských stupňů. 

Významy verbálně označených chronologických úseků jsou ovšem mnohdy nejasně a 

intuitivně definovány, a proto se od nich v české archeologii již delší dobu ustupuje. 

Nešvarem, který prostupuje celou prací je dále velmi časté několikanásobné opakování již 

uvedených informací. 

 Součástí práce je obsáhlý strukturovaný soupis nálezů. Ten obsahuje veškeré potřebné 

informace o samotných artefaktech, uvedena je i rámcová lokalizace, v případě nálezů 

z dokumentovaných sondáží  ovšem chybí vazba na konkrétní kontexty. 

Práce je doprovázena celkem zdařilou kresebnou a fotografickou dokumentací 

artefaktů, jejímž autorem je převážně patrně M. Kotýnek. Kresby keramiky pak byly mnohdy 

převzaty od V. Vokolka (i jiných autorů?), není zde ovšem uvedeno ani autorství, ani odkaz 

na zdroj, z nějž byly kresby převzaty.  

Celkově práce působí silně nedotaženým dojmem. Vytčené cíle v rámci možností 

nicméně splňuje. Lze ji proto doporučit k obhajobě, i když s nižším klasifikačním 

hodnocením. 
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