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Diplomová bakalářská práce Kateřiny Hoškové se věnuje výbavě vybraných bojovnických hrobů na 

laténských pohřebištích v Radovesicích I a II v severozápadních Čechách. Cílem byla revize militarií, 

zejména mečů, s použitím RTG průzkumu. Celkem bylo průzkumu podrobeno 9 bojovnických hrobů. 

Jako srovnávací materiál byly do práce zařazeny pohřebiště z Čech a vzhledem k nálezu zdobeného 

meče byly pro srovnání využity analogie v Karpatské kotlině, z Rakouska, Bavorska, ze západní Evropy, 

ale také z Moravy.  

Práce začíná obligátními kapitolami shrnujícími vývoj bojovnických výbav ve střední Evropě počínaje 

dobou halštatskou, a historií výzkumu laténských pohřebišť. Jako předchůdci vlastní metodologické 

kapitoly, je prostor věnován přehledu typologických prací, věnujících se bojovnickým výbavám 

v Evropě. Zde je nutné vyzdvihnout především rozsáhlou práci se zahraniční literaturou (kap. 2.4), kde 

nezůstala opomenuta žádná významnější práce. Skutečnost je o to významnější, že diplomantka 

prováděla literární rešerši většinou již za období restrikcí spojených s Covid-19.  

Následná metodologická kapitola shrnuje východiska práce a metody k jejich dosažení. V centru 

pozornosti je kompletní a důkladné studium vybraných bojovnických výbav: jejich složení v rámci 

garnitur, definovaných J. Waldhauserem, dále chronologicko-typologická analýza a charakteristika 

pohřbů, z hlediska uložení předmětů v hrobě, antropologické informace (pokud jsou dostupné) a 

pozice hrobů v rámci pohřebiště. Zjištěné informace byly pak použity v komparativní analýze 

hrobových celků z jiných území. V typologické analýze je využit RTG průzkum, který potvrdil existenci 

ryté výzdoby a inleje z barevného/drahého kovu na atypickém mečíku z hrobu 15 v Radovesicích I.  

V následných kapitolách je provedena detailní typologicko-chronologická analýza. Zde diplomantka 

využila konzultací s J. Waldhauserem a především P. Sankotem, díky jimž je její navržené typologické a 

chronologické zařazení těžko zpochybnitelné. Ve své intepretaci se sice diplomantka neodchyluje příliš 

od původních navržených datací J. Waldhausera, ale posouvá je na novou, více detailní úroveň. 

Jednotlivé hroby jsou poté rozebrány v kontextu všech zkoumaných bojovnických hrobů v intencích 

výše vytýčených cílů. Pozornost je věnována mečíku z hrobu 15, kdy autorka předestírá téma, kterému 

se pak věnuje dále v diskuzi, a to sice dosud málo poznané a diskutované téma gender a bojovnických 

výbav, kdy na tomto místě otevírá otázku, zdali se, vzhledem k nekompletní bojovnické výbavě, může 

jednat o zvláštní ženský pohřeb. Zde se dá jen jemně vytknout, že diplomantka často hovoří o jednom 

(Radovesickém) pohřebišti, nicméně jedná se o dvě odlišné polohy a tím pádem i různá pohřebiště, byť 

si pravděpodobně byla poměrně blízká.  

Jádrem práce je kapitola 6 – Diskuze. Sem diplomantka vnáší svou vlastní invenci při provádění rozsáhlé 

komparativní analýzy v mezinárodním kontextu. Dvě podkapitoly si zaslouží pozornost, kdy v jedné je 

detailně rozebírána symbolika dračích párů na pochvách mečů a jejich interpretace v rámci potenciální 

organizace bojových skupin, a v druhé se vracíme k tématu symboliky zdobených mečíků na příkladu 

problematiky antropomorfních mečů a sociálního postavení jejich nositelů.  

V kapitole 6.4 je pak otevřeno klíčové téma socio-kulturní intepretace doby laténské, a sice mobilita 

bojovníků, ve vztahu k historickým událostem. V práci otázky mobility tvoří jen okrajové téma, nicméně 

personální kontakty a mobilita a větší vzdálenosti může stát na pozadí vývoje militarií, které vykazuje 

mnoho shodných rysů napříč velkým územím. Autorka zde vychází pouze z jedné publikace (věnující se 



českým pohřebištím), které s otázkou interpretace zachází poněkud „volně“, nicméně zásadní je zde 

identifikace parametrů, které mohou z hlediska mobility mít na podobu a vývoj militarií vliv. 

Vlastním výstupem je pak chronologická tabulka vývoje militarií, na základě zjištěných poznatků. 

 

Práci lze kladně hodnotit zejména z hlediska strukturování, přehlednosti, absenci „vycpávek“, 

kvalitních a přehledně zpracovaných příloh. Navíc je jedná o předstupeň magisterské diplomové práce, 

kde bude diplomatka dále rozvíjet téma materiálových analýz. Obzvlášť je třeba zde vyzdvihnout 

příkladnou spolupráci diplomantky, která podobu a strukturu práce řešila s velkým předstihem 

s dostatečným časem na úpravy. I proto nelze práci příliš vytknout.  

 

Práci doporučuji k obhajobě s výslednou známkou výborně. 
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