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Vyjádření: 

Cílem práce se stalo nové zhodnocení respektive revize výbav bojovnických pohřbů 

z laténských pohřebišť Radovesice I a II. Práce tak vychází celkem z 9 nálezových celků. Její 

akcent je položen především na chronologicko-typologickou analýzu železných mečů a jejich 

závěsných systémů, analyzovány jsou i zbylé součásti hrobových výbav. Sledována byla 

přítomnost jednotlivých kategorií militarií v hrobech, jejich bližší typologická klasifikace, 

poloha v rámci hrobové jámy a antropologická pozorování týkající se zejména věku a pohlaví 

pohřbených jedinců. Výsledky získané na základě analýzy těchto aspektů pak byly 

diskutovány z hlediska širšího kulturního kontextu, řešeny byly otázky symbolického 

významu militarií i otázky migrací a možností jejich identifikace v archeologických 

pramenech. Vyzdvihnou je potřeba zejména šíři a komplexnost rámce, v němž se autorka 

rozhodla uvedenou problematiku studovat a řešit. Výjimečným se jeví též to, že autorka 

v rámci práce provedla RTG průzkum veškerých dostupných militarií z daných nekropolí či 

značný rozsah využití zahraničních bibliografických zdrojů, bez nichž by dané téma bylo 

možno řešit jen obtížně. 

 Pokud bychom měli práci něco vytknout, bude  to především ne vždy zcela důsledná 

organizace textu a někdy též jeho nižší vyváženost. Např.: 

- 2.4. Typologie zbraní – autorka uvádí řadu typologických prací dotýkajících se 

problematiky mečů, někdy i z poměrně vzdálených oblastí. Schází zde ovšem např. 

typologie mečů L. Zachara vypracovaná pro meče z nedalekého pohřebiště v Jenišově 

Újezdu; 

- Kap. 2.5. Dějiny bádání o laténských hrobech a militariích – přehled badatelů mimo 

vlastní region SZ Čech působí značně selektivně. Není divu, neboť je to téma značně 

široké. Pro danou práci je přehled nad rámec regionu spíše nadbytečný. 

V několika případech se lze setkat též s nejasnými nebo zbytečně zavádějícími formulacemi 

(např. na str. 43: „Na pohřebišti v Radovesicích kostry neumožnily přesné antropologické určení pohlaví, podle výbavy je 

archeologové určili jako mužské, podle analogií ze Slovenska a z Rakouska bychom se mohli domnívat, že byly ženské.“ – 

existence ojedinělých pohřbů žen s militarii nás nemohou bez dalších vodítek vést 

k domněnce, že také hroby antropologicky neurčené byly ženské; str. 59: „Ze stavu, v jakém 
jsou meče dnes, nejde poznat opotřebení po používání. Tudíž se nabízí domněnka, že zbraň v mužských 

hrobech představuje především atribut společenského a sociálního postavení.“ – v tomto ohledu nás 

musí zajímat stav původní, nikoli současná značně transformacemi deformovaná podoba 

mečů. Vyslovené závěry či komentáře by proto bylo třeba lépe formulovat. 

 Ojediněle se objevují drobné faktografické nepřesnosti (např. meče z Ponětovic, 

Sobčic či Úhřetic nepatří mezi meče pseudoantropomorfní; sekáče z LT A jsou na základě 



prostorových analýz polohy v hrobech chápany jako kulinářské pomůcky, nikoli jako 

militaria). 

 Práce je doprovázena obsáhlou obrazovou přílohou, která do důsledku mapuje řešenou 

problematiku. Přínosně se jeví zejména rentgenogramy jednotlivých nálezů a závěrečný 

vývojový diagram součástí bojovnických výbav s vyznačenými pozicemi militarií 

z Radovesic. Grafické příloze lze vytknou pouze absenci měřítek u některých vyobrazení.  

 Uvedené výtky je ovšem v kontextu celkového vyznění textu i autorčina záběru třeba 

chápat spíše jako náměty pro zohlednění do budoucna. Práce K. Hoškové navíc v mnoha 

aspektech překračuje nároky kladené na obhajovaný typ práce. Z textu je zřejmé, že autorka 

do dané problematiky značnou měrou pronikla, a že chápe základní principy archeologické 

práce. 
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