
Posudek vedoucího práce na bakalářskou práci: 

Dominika Dražilová: Obchod v pozdní době laténské v Čechách a na Moravě 

Autorka se ve své práci zamč.ila na velmi frekventované téma obchodu v době 
laténské. Výběrem tohoto tématu se ocitla v nelehké situaci, neboť se jedná o téma mnohokrát 
pojednané a zdánlivě vyčerpané. Na druhou stranu ovšem terénní výzkumy u nás i v Evropě 
v poslední době přinášejí nové závaž.né prameny, které vrhají na problém obchodu v době 
laténské nové světlo a dochází k přehodnocování některých dříVějších závčrů. 

Rozsah bakalářské práce neumožňuje téma obchodu vyčerpat, ani přinést podstatně 
nové poznatky, proto se D. Dražilová správně rozhodla pro sumarizaci poznatků a názoru. 
především v čc~kém prostředí, přitom však s nemalým přesahem do evrop~ké literatury. 

Práce je přehledně utříděna a autorka postupuje v jednotlivých krocích od přehledu 
dějin bádání, ve kterém prokazuje slušné znalosti literatury a přes definice pojmu obchod a 
přehled pramenů dospívá k vlastnímu problému. Snad by b}'valo vhodnější, kdyby práce 
začínala právě vymezením samotného pojmu obchod, ale podstatnější je. že si D. Dražilová 
uvědomuje obtížnost této otázky. Pokud jde o písemné prameny bylo by možná vhodné 
zmínit některou práci G. Dobesche, která se problematice obchodu na základě písemn)'ch 
pramenů věnuje. K obecnějším patří i kapitola o kontaktech a jejich formách, jistě i zde by 
bylo možné rozebírat další a další názory různ)'ch badatelů, i v tomto případě jc ovšem 
mnohem důležitější, že autorka si je této stránky problému vědoma a disponuje dostačujícími 
poznatky o literatuře. 

Ve třetí kapitole D. Dražilová pojednává jednotlivé druhy nálezů. které lze považovat 
za obchodovatelné komodity v době laténské, potěšitelné je, 'f,e nezůstává pouze u artefaktů, 
ale věnuje se i surovinám. Velmi vhodné je zařazení druhů zboží, které se buď nedochovávají 
vůbec, nebo jen zcela výjimečně. V kapitole věnované vínu autorka výrazně překrač\.tie rámec 
Čech a Moravy, prokazuje velmi dobrou znalost literatury a zároveň poukazuje na u nás příliš 
nesledovanou a podcet'iovanou stránku obchodu resp. mezilidských kontaktů s ním spojen)·ch. 

Ve čtvrté kapitole autorka shrnuje dosaž,ené poznatky o celkovém hospodářském 
systému a o dopravě. I zde si myslím. že obrácené pořadí kapitol by bývalo logičtější. ovšem 
jejich obsah plně odpovídá potřebám bakalářské práce, stejně jako slmlující závěr. 

Práce představuje kompilaci aktuálních poznatků o tématu obchodu v době laténské na 
velmi dobré úrovni. Autorka prokazuje, že si je vědoma celé šíře problematiky a zná 
odpovídající literaturu. Domnívám se, že jde o velmi dobrou práci, která prokazuje. že D. 
Dražilová akumulovala slušnou sumu vědomostí. Lze jen litovat, že se neodhodlala častěji 
prosazovat vlastní názor. A to hlavně proto, že v pasážích, kde zábrany překonala. jsou její 
úvahy zajímavé a inspirující (např. srovnání cest v našem prostředí se situací v prostoru 
golasecké kultury v kapitole o dopravě). Silnou stránkou práce je rovněž porovnání poměrů 
v dopravě či obchodu v pravěké střední EvTOpČ s poměry antickém světě (např. str. 44-46; 52-

.56). 
Text je přehledně strukturovaný, velmi dobře formulovaný ~ což nebývá zdaleka 

běžné. je i čtivý s minimem slohových neobratností, překlepů či dokonce pravopisných chyb. 
Práce nepochybně splňuje všechny pož.adavky kladené na bakalářskou práci. 
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V Praze, 11.2. 2008 Doc. Dr. Vladimír Salač, CSc. 


