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Oponentský posudek bakalářské práce 

Lucie Berg: Osídlení v době halštatské na Českobudějovicku. 

Filozofická fakulta UK Praha 2016 

 

Přestože tématika jihočeské doby halštatské je zejména zásluhou četných prací Jana 

Michálka relativně dobře poznaná, patří širší okolí dnešních Českých Budějovic k oblastem 

stojícím pro uvedené v období dosud mimo intenzivní badatelský zájem. Zejména 

v posledních desetiletích se přitom postupně navýšil pramenný fond, a tak se toto téma 

nabízelo jako vhodné k základnímu zpracování a vyhodnocení. Je proto dobré, že si právě 

toto téma uchopila Lucie Berg pro svou bakalářskou práci. 

Předložená práce L. Berg má jasnou a přehlednou strukturu: po obecném vymezení tématu 

následuje základní charakteristika sledované epochy v jižních Čechách. Některé zde uvedené 

skutečnosti bych ale formuloval jinak. Např. na s. 10: autorka uvádí, že ve sledovaném 

mikroregionu chybějí stopy po plochých žárových hrobech – je to pravda, i když jsou 

doloženy těsně za sledovanou oblastí (v Bavorovicích); navrhoval bych tam tuto skutečnost 

zmínit. Rovněž bych neřekl, že dosavadní výzkumy dokládají kontinuitu osídlení mezi stupni 

Ha B a Ha C (s. 11); podle současného stavu poznání můžeme nanejvýš uvést, že některé 

indicie pouze umožňují předpokládat možnou kontinuitu. Na s. 12 chybí nad druhým 

odstavcem nadpis subkapitoly, věnující se pozdně halštatskému období – čtenář tak má 

pocit, že čte o starší době halštatské, i když je již v pasážích o následující fázi. 

V další kapitole autorka vymezuje a charakterizuje zvolený mikroregion, jemuž se v práci dále 

podrobněji věnuje. Zmiňuje i dějiny jeho výzkumu. Zde bych polemizoval s větou, v níž se 

praví že „hlavní nálezový fond doby halštatské i bronzové byl získán již ke konci 19. a na 

počátku 20. století“ (s. 15). Je to spíše základ současného pramenného fondu, ale v dnešní 

době již nikoliv fond hlavní… Autorka dále charakterizuje halštatské osídlení a konstatuje, že 

v oblasti chybějí doklady elitních sídel i hrobů, což odpovídá současnému stavu našeho 

poznání. Jen je třeba na s. 18 poopravit, že lokalita Rovná není u Bechyně, ale u Strakonic. 

Jádro práce Lucie Berg tvoří dvě témata, a to charakteristika osídlení doby halštatské ve 

sledovaném mikroregionu a pak analýzy a vyhodnocení nálezů z nedávno zkoumaného 

sídliště v Plané. První téma je obsaženo v kapitole č. 4. Autorka zde odlišuje tradiční 

komponenty, tj. rovinná sídliště, výšinné lokality atd. Je přitom pozitivní, že autorka 

přistupuje kriticky k lokalitám zjištěným pouze povrchovými průzkumy nebo při nedobře 

dokumentovaných zásazích, které bývají v literatuře často uváděny jako sídliště. Autorka je 

správně klasifikuje jako „doklady osídlení“; osobně bych volil neutrálnější označení jako 
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„doklady lidských aktivit“, ale je to jen formální stránka. Na s. 24 mi není moc jasná přirozená 

definice výšinných lokalit: uvedené kategorie totiž jistě nepostihují všechna výšinná sídliště, 

chybějí tam např. zmínky o opevněných ostrožnách. 

Druhým ze stěžejních témat předložené práce je analýza a vyhodnocení nálezů ze sídliště 

v Plané. Autorka zde vychází především z nepublikované dokumentace a nálezové zprávy, 

uložené v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. Analýza movitých artefaktů se 

zaměřuje logicky především na keramické zlomky, konkrétně na tradiční kategorie – 

keramické třídy, tvary, součásti nádob, výzdobu a příměsi (u nich je ale analýza omezena jen 

na grafit). Jednotlivá zjištění a výsledky analýz jsou graficky či tabulkově prezentovány. Na s. 

35 L. Berg prezentuje „rozložení“ keramických střepů na lokalitě – v popisce bych ale 

preferoval výraz „početní zastoupení“. Na s. 37-38 autorka uvádí termín „plastický pásek“, 

v české archeologické terminologii se ale používá ženský rod „páska“ (jak autorka správně 

uvádí např. na s. 41). Krátká zmínka (s. 39) je věnována i mazanici, a to z hlediska jejího 

počtu. Více by však mohl říci údaj o celkové hmotnosti mazanice, který byl v práci opomenut. 

U stanovení datace sídliště (s. 41) je akceptovatelné zařazení do pozdní doby halštatské, 

které však neznamená jen „přelom 6. a 5. století“, byť i tento úsek do vymezeného období 

náleží.  

Samostatnou kapitolu pak autorka věnuje mohylovým pohřebištím. Kapitola je zpracována 

přehledným způsobem, mám jen pár dílčích připomínek terminologického rázu. "Milavečská" 

kultura (s. 42) v jižních Čechách dle nových poznatků nikdy nebyla. Namísto označení 

žárových "rovinných" pohřebišť (s. 42) bych volil termín "plochá" pohřebiště. 

Po formální stránce je práce napsána čtivě, ale je bohužel zatížena poměrně velkým počtem 

gramatických chyb, překlepů apod., což jistě odráží časový stres v době jejího dokončování. 

Namátkou můžeme uvést na s. 10 „Střížkovské“ pahorkatiny namísto Strážkovické, na s. 18 

větu „Oba artefakty jsou na v prostoru Čech…“, na s. 21 „S hypotézou potenciálních sídlit …“ 

namísto „sídlišť“ a řadu dalších. Na s. 19 i jinde, včetně seznamu literatury, se opakovaně 

objevuje zkomolené jméno kolegy Fröhlicha „Frölich“. Rovněž i kolegyně Chrastová se 

nejmenuje „Chrástová“ (s. 41). Na tomto místě tedy doporučuji vypnout automatické opravy 

v počítači… Za překlep považuji i letopočet objevení sídliště v Čakově v r. 2011 (s. 22), 

přičemž správně má být v roce 2001.  

Dílčí výhradu mám k citacím některých prací. Není standardní, když autorka cituje běžně 

dostupnou českou literaturu z jiných zdrojů, jako např. na s. 19: „Beneš – Michálek 2006 in 

Chvojka – John 2009“, s. 24: „Michálek 2000 in Dreslerová – Hrubý 2004“ aj. Pokud je 

patřičná literatura dostupná, je potřeba jí citovat přímo. 
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Některé věty nedávají moc smysl a chtělo by je přeformulovat. Příkladem je věta na s. 54: 

"Také zde postrádáme v pozdní době typické halštatské ploché žárové pohřebiště".  

Nešťastné je rovněž zmatečné řazení grafických příloh: nejprve je zařazeno 6 obrázků, pak 

následují mapy, plánky, tabulky, mezi nimi je ale schován obrázek č. 7, po něm následuje 

další tabulka a pak další obrázky. Dlužno říci, že se v těchto obrazových přílohách čtenář 

obtížně orientuje… Z formálního hlediska jsou nicméně jednotlivé obrázky, mapky i tabulky 

provedeny kvalitně. V nadpisu Přílohy č. 3 (s. XXII) by se mělo objevit, že uvedené popisy se 

týkají lokality v Plané.  

Celkově mohu konstatovat, že přes dílčí výhrady je bakalářská práce Lucie Berg vydařená. 

Autorka pracovala samostatně, naučila se pracovat s literaturou i s primárními prameny. 

Přinesla tak pěkný přehled dané problematiky. Předloženou práci doporučuji k obhajobě a 

hodnotím jí známkou velmi dobře. 

 

V Českých Budějovicích dne 20. 1. 2017 

 

        Doc. Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D. 


