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Problematikou etruských sídlišť se archeologie začala zabývat mnohem později než 
etruskými nekropolemi a nálezy z nich. Předložená práce tedy shrnuje převážně poznatky 
získané v relativně nedávné době. 

První, obecněji pojatá kapitola práce, se věnuje popisu rituálních úkonů, které založení 
etruského města provázely, a které později od Etrusků převzali Římané. Tyto teoretické 
zásady jsou následně konfrontovány s poznatky získanými z archeologických výzkumů. 
Na str. 9 autorka zaměnila Traiana za Hadriana, datum uváděné pro založení řeckých kolonií 
v jižní Itálii a na Sicílii (druhá polovina 6. století př. Kr.) je příliš pozdní (str.l O): Selinus byl 
založen již v 7.stol., do 7.století se klade také založení Paesta; str. I 1 : terasovité uspořádání 
města ve svahu nevylučuje existenci pravoúhlé sítě ulic, jak dokládá v řeckém prostředí 
Priéné. Součástí této kapitoly je potom podrobný popis Marzabotta, které ovšem bývá 
považováno za příklad města s řeckou sítí ulic (typ per strigas, srov. Castagnoli, F., Arch.Cl. 
15,1963, str.181), což autorka nepřímo potvrzuje konstatováním, že ze chybí pro etruská 
(a římská) města charakteristický kříž dvou ulic: cardo-decumanus. Poslední část první 
kapitoly se soustřeďuje na popis společenské struktury etruských městských států. 

Druhá kapitola je zaměřena na nejdůležitější veřejné stavby v etruských městech, 
zejména na chrámy, o nichž máme nejvíce informací, potom následuje rozbor etruských 
obytných domů. Zde je, jak bývá v těchto případech běžné i ve většině jiných prací, 
využíváno také srovnání památek doložených archeologicky s etruskými hrobkami, urnami a 
modely domů, které naše poznatky o podobě obytného etruského domu významným 
způsobem dotvářejí. Diplomandka zde sice uvádí řadu konkrétních příkladů z různých 
lokalit, ale uvítala bych v tomto případě jejich poněkud jasnější rozdělení podle doby vzniku, 
uspořádání místností a dalších znaků. V autorčině provedení působí tato část práce chaoticky 
a nepřehledně. K etruským příkladům domů s atriem by bylo možno uvést ještě model 
z Chiusi, typu "atrium displuviatum" (Boethius obr.88) a některé další půdorysy z Říma a 
Marzabotta (srov. např. Gros,P., L'architecture romaine, Paris 2001, obr.15,16,20). 
K vybavení domů nábytkem, které L.Táborská rovněž okrajově zmiňuje, mohlo být použito 
práce G.M.A.Richter, The Furniture of the Greeks, Etruscans and Romans, London 1966. 
Další části této kapitoly jsou věnovány obraně měst - městským hradbám a branám, 
komunikacím, melioračním zařízením a architektonickým terakotám. 

Ve třetí kapitole autorka probírá podrobněji 12 měst etruského svazu. Úspěšně zde 
shrnula poznatky o jednotlivých lokalitách, týkající se historie, počínaje legendami o založení, 
topografie a v souladu s tématem práce dochovaných architektonických památek. 

V závěrech L.Táborská informuje hlavně o skutečnostech, o nichž se domnívám, že by 
patřily spíše do úvodu- to je zejména o otázkách a tématech, kterým se v práci přednostně 
věnovala, méně již konkrétněji o tom, k jakým výsledkům při studiu zvolené problematiky 
došla. 

Z technického hlediska považuji za vážnější nedostatek téměř úplnou absenci odkazů 
na používanou literaturu (s výjimkou odkazů na antické autory a občasné vysvětlující 
poznámky), dále není provázána textová část s obrazovou přílohou. 



Závěrem mohu konstatovat, že i přes uvedené připomínky předložila diplomandka 
práci, v níž vcelku úspěšně shrnula dosavadní poznatky ke zvolenému tématu a prokázala 
tedy schopnost samostatné práce s odbornou cizojazyčnou literaturou. 
Předloženou práci lze považovat za vhodný podklad k obhajobě za účelem získání titulu 
bakalář. 
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