
Osídlení v době halštatské na Českobudějovicku 
Bakalářská práce 

Lucie Berg 

posudek vedoucího práce 

 

Práce Lucie Berg se zabývá jednak zpracováním nálezů z halštatského sídliště v lokalitě Planá a jednak 

jejich vyhodnocením v kontextu osídlení jižního cípu českobudějovické pánve a přilehlého podhůří 

Blanského lesa a Strážkovické pahorkatiny. Autorka zde shromažďuje veškerá dostupná data o osídlení 

vymezeného regionu v době halštatské a pokouší se region interpretovat v sociálně ekonomickém 

kontextu celých jižních Čech.  

Práce je rozdělena celkem do šesti oddělených částí, včetně závěrečné diskuze a závěru. Po obligátních 

úvodních kapitolách shrnujících motivace autorky, dějiny bádání doby halštatské v jižních Čechách, a 

geografických poměrů vybraného regionu, diplomantka představuje soupis a charakteristiku lokalit, 

kterými uvádí vlastní zpracování archeologického výzkumu sídliště v Plané.  

V úvodním zhodnocení regionu autorka usuzuje na absenci elit, protože nenachází doklady ohrazených 

dvorců, „bohatých“ pohřbů (typu např. Hradiště u Písku), či „elitních“ předmětů. V práci ale chybí 

„definice elit“, která by ji k takovému předpokladu opravňovala. Za „elity“ (nebo na jiném místě 

zmiňované „nejvyšší elity“) se tak považují pouze nejvýznamnější nebo dokonce exotické nálezy 

z jižních Čech. Přitom region patří do oblastí s dálkovými vazbami, jak o tom svědčí např. nálezy skla, 

jantaru nebo i bronzové turbany. Diplomantka se tak nutně dostává do tvrzení kruhem, byť se spíše 

jedná o argumentační neobratnost, než vyloženě chybný předpoklad. Tato diskuze pak chybí v závěru.  

Kapitola 4 se věnuje dokladům osídlení ve vymezeném regionu, přičemž definuje lokality jako „sídliště“, 

„doklady osídlení“ a „ojedinělé nálezy“. Statisticky z toho vyplývá, že v regionu se nacházejí 

„plnohodnotná“ sídliště pouze dvě (Planá, Čakov): zde proběhly archeologické výzkumy a jsou zde 

sídlištní objekty nebo doklady architektury. Dále do kategorie sídliště dále spadají výšinné lokality i 

s nejasnými aktivitami. Povrchové sběry autorka dělí na doklady osídlení a ojedinělé nálezy, přičemž 

kritériem je počet nalezených artefaktů (resp. střepů). Z objektivních důvodů bych zkoumaná sídliště a 

výšinné lokality zařadila spíše také mezi „doklady osídlení“, protože tento termín je v podstatě 

nadřazený všem ostatním. Struktura by působila logičtěji, byť je vytvořena jen pro potřeby této práce.  

Kapitola 5 zpracovává materiál z výzkumu v Plané. V úvodu sice chybí přehledná kvantifikace, ale 

z textu vyplývá, že autorka zpracovala řádově stovky nálezů. Ty byly zpracovávány stejnou metodou 

jako na sídlišti v Čakově – lokality jsou tak kvalitativně i srovnatelné. Analýza je provedena velmi 

pečlivě, chybí však detailnější vyhodnocení, které by lokalitu lépe interpretovalo. Chybí zde argumenty 

pro chronologický přesah do stupně LT A.  

V další kapitole následuje přehled mohylových pohřebišť ve vymezeném regionu, autorka je uvádí pro 

představení komplexního obrazu o využití oblasti a někdy tak zachází až do přílišných detailů. Uvádí 

také jejich kompletní soupis a, kde je možné, i dataci.  

V závěrečném zhodnocení se zabývá i případnými prostorovými vazbami na sídliště (zde bohužel 

zůstala nevyužita literatura, která se takovými aspekty zabývá z prostorového hlediska). Závěrečné 

zhodnocení, které má být v podstatě diskuzí, zůstalo, především z časových důvodů, poněkud strohé. 



 

 

Jednoznačným přínosem práce je vůle diplomantky pracovat s materiálem, zdařilé zpracování nálezů 

ze zmiňované lokality a také srovnání v rámci širší oblasti jižních Čech. Pro zvolený region 

českobudějovické pánve autorka vytvořila vítanou materiálovou a komparační práci, která bude 

významná zejména v kontextu chystané stavby dálnice D3. Ke kladným stránkám lze počítat také 

přehlednou strukturu, stylistiku a bibliografii, velmi kvalitní mapové a obrazové podklady.  

Slabiny se pak vztahují k lehce podceněné interpretativní stránce, která vznikla pod tlakem těsně před 

odevzdáním a omezuje se tak pouze na konstatování závěrů, aniž by je diplomantka nějak šířeji 

diskutovala a tím nacházela odpověď na kladené otázky.  

V každém případě se ale jedná o poctivě odvedenou práci, proto ji doporučuji k obhajobě s výslednou 

známkou velmi dobře. 
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