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Ve velmi stručném úvodu autorka nastínila záměr práce. Chybí zde ovšem přesnější 
vymezení tématu (není zde např. časový záběr) a formulování otázek, které autorka hodlala 
zodpovídat, což se následně odráží ve struktuře i obsahu práce. 

V kapitole "Laténské dvorce" se V. Elšíková věnuje nejprve samotnému pojmu a 
vytváří vlastní definici dvorce. O této definici by jistě bylo možné diskutovat a např. 
polemizovat o tom, zda pouhá koncentrace objektů stejného stáří muže dvorcem být. Autorka 
o vhodnosti užívání samotného pojmu pro dobu laténskou nepochybuje a tento problém 
nediskutuje. Možná i proto, že při jeho vytváření vycházela pouze z několika málo českých 
prací o době laténské. Poučení v jiných obdobích, např. v raném středověku, nehledá. 
Důležité ovšem je, že autorka svou definici jasně formuluje. Pojem usedlost dvorcového typu, 
pro dvorce např. na oppidech zůstává však nejasný, neboť i ony autorčině definici dvorce 
odpovídajÍ. 

V následujících pasážích se autorka věnuje stavbám na dvorcích: ohrazením, 
povrchovým domům, polozemnicím a hospodářským objektům. Jedná se o volné vyprávění 
na téma, které je téměř prosté citací (v kapitole o polozemnicích není jediná), takže je obtížně 
kontrolovatelné. Kromě toho se zde bez komentaře setkávají údaje o stavbách z rozpětí 
mnoha staletí od pozdní doby halštatské po pozdní dobu laténskou, stejně jako stavby z 
izolovaných dvorců i oppid. Volně je připojena pasáž o dvorcích v Zápiscích o válce galské. 
Souvislost s dvorci z doby H D až LTD v Čechách a tedy důvod zařazení této pasáže uveden 
není, atorka s ní ostatně dále nepracuje. Následuje, bez jakéhokoliv přechodu nástin vývoje 
agrárních sídlišť v Čechách. Úvodní zmínka o opouštění sídlišť ve stupni L T A je nejasná, 
případně neodpovídá skutečnosti. Celá kapitolka je velmi stručná ajejí zařazení a přínos 
nejsou zcela zřejmé, nicméně je možné kostatovat, ža autorka se v problematice orientuje, byt' 
jednu z nejdůležitějších prací k tématu zde nevyužívá (Waldhauser Hrsg. 1993). 

Následuje vlastní kapitola o dvorcích, která sestává zjejich soupisu a hodnocení. V. 
Elšíkova předkládá stručné informace o 18 lokalitách, které odpovídají, nebo spíše by mohly 
odpovídat, vytvořené definici, mnohé údaje ovšem nelze ověřit. Autorce se bohužel 
nepodařilo vždy shromáždit náležitou literaturu k lokalitám (např. Slepotice). Nápadné je, že 
se téměř u všech dvorců objevuje v citované literatuře J. Waldhauser. Nemůže soupis do 
značné míry odrážet individuální terminologii autora, který termín dvorec hojně užívá na 
rozdíl od jiných badatelů? Následuje stručné hodnocení shromážděných údajů. Časně laténské 
dvorce jsou uvedeny samostatně (proč?), stejně jako soupis čtyřúhelníkových valů, a výběr 
nikoliv soupis tzv. usedlostí dvorcového typu na oppidech i na otevřených sídlištích. K jejich 
hodnocení autorka nepřistoupila, jistou představu však poskytuje mapa na str. 27. 

Druhou zásadní část práce představuje zpracování časně laténského sídliště v Kaníně. 
V úvodních pasážích se autorka zabývá okolnostmi výzkumu, přírodními podmínkami na 
nalezišti a dějinami jeho poznávání, přičemž se seznámila s NZ různých autorů z předešlých 
výzkumů. Následně přistupuje k popisu jednotlivých ploch a objektů, k nimž předkládá i 
velmi kvalitní dokumentaci z výzkumu J. Maříka. U objektu je vždy připojen stručný přehled 
nálezů, spočívající v udání počtů nálezů, u keramiky j sou ještě uvedeny počty okrajů, den a 



zdobených střepů. Údaje o keramice jsou předloženy i v přehledných a ilustrativních grafech. 
U každého objektu se uvádí i datování, ovšem bez jakékoliv argumentace. Tento údaj by jistě 
patřil spíše do hodnocení a měl by být náležitě zdůvodněn. Údaje o objektech vhodně shrnuje 
tabulka 8. 

V kapitole o skladbě keramického souboru (lépe souborů) se autorka věnuje 
kvantitativním vlastnostem keramických kolekcí a množství nálezů vyjádřených v tzv. 
hustotách, tedy v počtech zlomků v 1 m3 výplně. Tato kapitola přináší velmi zajímavé údaje. 
Autorka zjišťuje odlišnosti v hustotách nálezů i v zastoupení okrajů a zdobených střepů mezi 
jednotlivými objekty. Dále správně zaznamenala, že se tyto údaje do značné míry liší od 
údajů získaných v SZ Čechách. Škoda, že se nepokusila tyto odlišnosti vůbec vysvětlit. 

Aniž by se autorka vůbec věnovala vlastní výzdobě a tvarům nalezené keramiky, 
přistupuje rovnou ke stylistické analýze unikátního kolkovaného střepu s motivem koně. 
Ostatní keramika zůstává nevyhodnocena, ač ji autorka nakreslila a představuje ji na na 
kresebných tabulkách, na které ovšem v textu vůbec neodkazuje a tak zůstávají pouhou 
ilustrací. Kapitola o kolkovaném střepu představuje velmi dobrou pasáž o výzdobě i o 
petrografickém složení vlastního střepu i další keramiky. Tato kapitola svou kvalitou výrazně 
převyšuje úroveň celé práce. Velmi mrzuté ovšem je, že se autorka vůbec nezmiňuje o 
hlavních pramenech, ze kterých čerpala ... 

Závěr tvoří stručné shrnutí obou částí práce. S názorem, že lokalitu Kanín lze řadit do 
autorčiny druhé kategorie dvorců (lokality, které by mohly být dvorci) lze sice souhlasit, 
ovšem jakým zůsobem objekty datovala, proč hodnocení keramiky spočívalo jen v počítání 
střepů (s výjimkou kolkovaného zlomku) apod., se zde nedovídáme. 

Autorka sice v mnoha směrech zůstala na půli cesty a její vlastní názory zůstaly také 
spíše utajeny, přesto prokazuje poměrně dobré znalosti o problematice. Práce splňuje nároky 
kladené na bakalářské práce. Kvalitu lze hodnotit jako dobrou, místy velmi dobrou. V 
Elšíková ovšem musí vysvětlit okolnosti vzniku kapitolo kolkovaném střepu, především, zda 
se nedostala do rozporu se svým prohlášením o výhradním použití citovaných pramenů. 

V Praze 30.8. 2009 
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