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Předkládaná diplomová práce se zabývá strukturálními aspekty společnosti doby laténské, kdy na 

základě analýzy sídlištních pramenů předkládá vlastní teoretické modely směřující k interpretaci 

mlado a pozdně laténské společnosti. Tento pokud o analýzu „neviditelných“ sociologických procesů 

nachází své východisko v procesuální archeologii, konkrétně v pracích L. R. Binforda a D. L. Clarka, 

které doplňuje o rozsáhlou rešerši literatury překračující meze vytýčené archeologií a přesahující do 

sociologie, kulturní antropologie, etnografie či ekonomiky.   

Chronologicky je tato práce usazena do střední až pozdní doby laténské, tedy rozmezí stupňů LT B až 

LT D. Primárním pramenem jsou sídliště a jejich vývoj, neboť jej lze hodnotit (na rozdíl od hrobové 

evidence, která končí na počátku 2. století BC) po celé vybrané období. Geografický rámec v 

teoretické části práce pojímá celou zaalpskou Evropu s odkazy na Středomoří, kde je hledána 

inspirace pro teoretické modely v práci představované. Ve vlastní analýze a syntéze prameny se 

práce zaměřuje na centrální oblast Moravy, konkrétně aglomeraci v Němčicích nad Hanou a oppidum 

Staré Hradisko. Výběr to není náhodný, neboť obě lokality pojí zatím nevyjasněné vztahy, a ke 

kterým, mimochodem, jsou k dispozici nejkomplexnější archeologická data.  

Rozsáhlý teoretický úvod (kapitola 2) představující aktuální koncepce k řešení sociální struktury 

v době železné, a obecné sociální modely a interpretace. V centru pozornosti stojí především 

pojednání o politických systémech (chiefdoms/states) a spekulace, zdali tyto modely mohly být 

platné pro středoevropské prostředí. Druhou velkou kapitolou v teoretické části jsou úvahy o vztahu 

sídelních pramenů a komplexitě společnosti, kde hraje hlavní roli protohistorický urbanismus a 

možnosti jeho studia. V tomto kontextu jsou představeny práce M. E. Smithe, zejména jeho 

archeologické urbanistické atributy, tzv. polytetické taxony, které jsou v práci detailně představeny. 

Tyto jsou pak aplikovány na modelové lokality (konkrétně Heuneburg, aby pak mohly být aplikovány 

v praktické části na zvolená sídliště). Ve vztahu komplexní společnosti, poznané na základě sídlišť, 

k aspektům které ji formují, jsou pak rozebírány koncepty jako je „produkce“, „specializace – vývoj od 

ojedinělých forem k masové produkci a tržní ekonomice“, a „migrace“ doprovázené spouštěcími 

faktory, kdy je řešen zejména faktor známý jako „skalární stres“ (podle Johnson 1982), přímo 

odvozený od velikosti a hierarchické struktury společnosti. Konec teoretické kapitoly je věnován 

přehledu bádání nad socio-politickými modely laténské společnosti. Samotné elity a „jejich“ 

archeologické prameny – tedy tradiční práce – nejsou z nedostatku pramenů samostatně diskutovány 

(na rozdíl od rozsáhlých pasáží o politické struktuře a tzv. chiefdoms …).  

Praktická kapitola se potom věnuje konkrétní aplikaci především citovaných polytetických taxonů a 

jejich porovnání mezi Němčicemi nad Hanou a Starým Hradiskem. V tomto místě překvapí, že není 

diskutováno zvlášť opevnění, byť na jiných místech se k němu objevují odkazy. Dále je poněkud 

nelogicky zařazena kapitola o „hledání elit v sídlištním prostředí“, což je na druhou stranu 

pochopitelné, neboť se projednává v kontextu jmenovaných lokalit.  

V Diskuzi na závěr diplomantka předkládá vlastní návrhy k diskuzi nad dějinným narativem pro mladší 

a pozdní dobu laténskou, co se týče jejích socio-polických aspektů: Němčice zanikají v důsledku 

působení skalárního stresu a vznik oppid, na rozdíl od nížinných aglomerací (které vznikají organicky), 



je dáván do souvislosti s řízeným politickým rozhodnutím, tzv. synoecismem. Vývoj je vysvětlen tzv. 

modelem cirkulace elit. Ačkoliv je jakkoliv složité podepřít tyto modely věcnými argumenty, natož 

pak exaktními daty, jsou zajímavým příspěvkem do této složité a v laténské badatelské komunitě 

permanentně diskutované otázky.  

Mezi silné stránky práce patří především zásadní práce se zahraniční literaturou a schopnost 

aplikovat recentní zahraniční výzkum na naše podmínky. Je znát velmi rozsáhlá a komplexní 

teoretická příprava, zahrnující kompletní přehled teoretických modelů na strukturu společnosti doby 

železné, zahrnují jak faktory růstu, tak faktory působící proti komplexitě společnosti (destruktivním 

způsobem) a obsahující i komplikované a specifické fenomény. Práce tak má potenciál stát se 

vyhledávanou rešerší nejen pro toto období a geografický kontext. Výzvu k vytvoření 

standardizovaných znaků i pro sledování sociální struktury, podobě jako je polytetický přístup M. E. 

Smithse, lze brát jako plánovaný výhled do budoucna.  

Práci lze vytknout určitou tematickou fragmentarizovanost, kdy na počátku nacházíme obsáhlé 

pasáže o koncepčních přístupech k poznání strukturálních charakteristik společnosti, směřujících 

nakonec v praktické části pouze k analýze jednoho aspektu (sídelní struktura), bez jasného propojení 

v textu. Někdy je patrné přílišné utíkání se k detailům, které v práci postrádají opodstatnění – 

rozhodně ne všechny rozebírané principy a postupy se v práci aplikují. Na některých místech se 

objevuje přílišná determinace, která je v rozporu s filozofií práce (klimatické změny vedou 

k migracím). Někde se objevují terminologické nepřesnosti („trojúhelníkový“ místo „pyramidální“ 

model sociální struktury). Koncept skalární stres se v práci používá příliš simplicisticky (přímočaře a 

pouze v základní rovině), pouze z hlediska rozpadu komunit. Do budoucna by se hodilo i porovnání 

s druhým možným vyústěním jeho působení a to k restrukturalizaci komunit směrem k vyšší 

komplexitě. 

V kontextu rozsáhle diskutovaných teoretických modelů chybí vlastní úvaha, na základě analýz, nad 

urbanismem mladého laténu, a zdali jsou aglomerace či oppida skutečně urbánními sídly, za která se 

považují. V případové studii chybí obecnější zhodnocení geografie a topografie centrálních lokalit. 

V diskuzi nad sídelní strukturou rurálních sídlišť na centrální Moravě jsou ne úplně aktuální prameny 

> aktuální jsou dostupné v Ph.D. práci Ivana Čižmáře. Závěry tak nemohou být platné (ve skutečnosti 

jsou opačné). Drobné chyby formálního rázu (bibliografie atd.) > forma citací není jednotná, lze znát, 

že diplomantka neměla čas na korektury textu.  

Práci lze kladně hodnotit zejména z hlediska jazykového (jazyk práce je na mimořádně vysoké 

úrovni), strukturování, plynulosti textu a rozsáhlé bibliografické rešerše. Tato práce je předstupeň 

výzkumu plánovaného na doktorské studium, kde se téma, zde nastíněné z teoretického hlediska, 

bude dále rozvíjet.  

  

 

Práci doporučuji k obhajobě s výslednou známkou výborně. 
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