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Veronika Elšíková, Sídliště Kanín a problematika laténských dvorců. Praha 2009, 58 str. s 
textovými obrázky, grafy a mapami, 16 obrazových příloh (28 tabulek). 

Práce V. Elšíkové je členěna do dvou částí, z nichž první je věnována obecně 
problematice dvorců doby laténské v Čechách a druhá skupině objektů ze stupňů L T A-B, 
prozkoumaných v Kaníně, okr. Nymburk a zpracování tam nalezeného keramického 
souboru. Autorka tak v rozsahu bakalářské práce musila uplatnit různé metodické postupy. 
Nejprve si správně všímá vymezení pojmu laténského dvorce, poukazuje na různý obsah 
tohoto označení u jednotlivých autorů a předkládá vlastní definici, v níž se však dle mého 
názoru vytrácí významný rys dvorce podle Walshausera a Holodňáka, jímž je zastoupení 
několika typů (zřejmě funkčně odlišných) objektů. Vlastní dvorec navíc chápe jako 
izolovanou jednotku (slovo izolovaná mohlo snad být rovnou součástí její definice) a 
odlišuje jej od usedlosti dvorcového typu na sídlištích. V dalším blíže charakterizuje 
obvyklé stavební součásti dvorců, jimiž jsou ohrazení (zde spíše nakonec), nadzemní 
stavby, polozemnice a hospodářské objekty. 
Interpretace pojmu aedificium v Caesarových Zápiscích o válce galské má jistě svou 
literaturu, o kterou by bylo vhodné se opřít, vzhledem ke značné srovnatelnosti úrovně 
keltské kultury v Galii a v Čechách je však správné, že autorka na tento termín poukazuje. 
Oddíl "vývoj agrárních sídlišt'" by se snad měl spíše jmenovat "Hlavní trendy osídlení doby 
laténské v Čechách", protože se týká i výrobních a distribučních center, výšinných areálů a 
oppid. Oddíl je stručný, dokládá však přehled o této problematice, jejíž poznání doznalo v 
posledním období značný pokrok. 
Jádrem první části práce je soupis a zhodnocení 18 sídlištních jednotek datovaných v 
rozpětí stupňů LT B1-D2, které lze s větší či menší jistotou označit jako dvorce - autorka 
tyto lokality rozděluje do 3 kategorií (6 lokalit je známo jen podle sběrů nebo letecké 
prospekce). Ve zvláštním oddílu jsou připojeny ještě 3 další lokality téhož typu ze stupně 
LT A (Droužkovice, Praha 5 - Stodůlky, Praha 8 - Bohnice), které se jeví více spjaté ještě 
s dobou halštatskou. Označení čtyřúhelníkových valů jako určitého typu dvorce může být 
jistě diskusní, již pro značnou rozlohu a někdy méně obvyklé, resp. vcelku málo poznané 
konstrukce uvnitř areálu, poukaz na tento typ a na jeho mj. sídelní funkce je zde ovšem 
na místě. Německý pojem Viereckschanzen bych však neužil pro název oddílu, není o nic 
přesnější než čtyřúhelníkové valy, což může být hned v textu zpřesněno na čtyřúhelníkové 
valové areály. Následující soupis těchto objektů v Čechách, podobně jako ostatní soupisy 
dvorců a usedlostí dvorcového typu, mohou být užitečnou pomůckou při studijním využití 
této práce. Další dva oddíly stručně pojednávají o usedlostech dvorcového typu jednak na 
oppidech, jednak na nehrazených rovinných sídlištích. 
Ve druhé části bakalářské práce je na základě nálezové zprávy J. Maříka zpracován jeho 
záchranný výzkum z r. 2003 v Kaníně u Libice n. Cidlinou, při němž byly objeveny 4 
polozemnice a dílenský objekt. Autorka v úvodních partiích neopominula okolnosti 
výzkumu, přírodní podmínky a historii výzkumu na lokalitě a předložila přehledný popis 
výzkumu, který proběhl na třech plochách, a jeho výsledků. Došla k závěru, že dispozice 
objektů a nálezy nasvědčují i zde laténskému dvorci, protože však absence ohrazení a 
případná navazující nástavba na neprozkoumané ploše zpochybňují rys plošné 
omezenosti, přiřazuje autorka tuto skupinu objektů své kategorii II, zahrnující dvorce ne 
zcela jisté. 
Zpracování souboru celkem 1654 keramických zlomků je další tematicky a metodicky 
svébytnou částí práce. Zastoupení zdobených střepů a jemné keramiky je sice poněkud 
nižší než u laténských polozemnic v severozápadních Čechách, zato se v objektu č. 2 
objevil unikátní fragment časně laténské kolkované keramiky s motivem koně, jemuž je 
věnován zvláštní oddíl. Rozbor keramiky doplňuje její petrografická charakteristika na 



základě zpracování M. Hložka. 
Práci V. Elšíkové požuji za velmi zdařilou, je patrné, že její přehledná koncepce vychází z 
pochopení podstatných aspektů problematiky, jimž byla také v jednotlivých oddílech práce 
věnována náležitá pozornost. Autorka pracovala do značné míry s cizojazyčnou 
literaturou, vhodně využila i počítačové grafiky, obrazová dokumentace je na velmi dobré 
úrovni. V seznamu literatury lze vytknout neobvyklý způsob citace článků v časopisech s 
"In:", což se používá jen u sborníků, to se však podobně jako drobné textové chyby a 
překlepy (zachycené jsem označil tužkou) jeví podružné. 
Práci, která dle mého názoru převyšuje požadavky na práci bakalářskou, plně doporučuji k 
přijetí. 

~;-~ 
Doc. PhDr. Lubomír KOŠ~SC. 


