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     Výběr tématu pro zadání předložené bakalářské práce byl předurčen autorčinou dobrou 

znalostí španělštiny. Vznikla tak práce, která blíže představuje jeden z fenoménů chalkolitu 

Pyrenejského poloostrova, kterým jsou kamenná opevnění. Jestli většina z badatelů má 

v povědomí patrně nejproslulejší lokalitu tohoto typu – portugalský Zambujal, pak předložená 

práce přináší řadu zajímavých informací o charakteru a významu kamenných fortifikací na 

celém území Pyrenejského poloostrova. Mnohé z nich nabídnou další detaily kamenných 

staveb, které na nejznámějším Zambujalu třeba ani nenacházíme. 

     Autorka v úvodu věnovala pozornost chronologii chalkolitu na Pyrenejském poloostrově a 

upozornila tak na nejednotnost v dataci pro každou ze čtyř jí hodnocených oblastí daného 

geografického prostoru. V této souvislosti se nabízí otázka, zda srovnání datace jednotlivých 

oblastí odpovídá skutečnosti nebo zda odráží pouze rozdílné názory badatelů, kteří se danou 

problematikou zabývají. Autorka pak pouze využívá informace ze studované literatury, což jí 

samozřejmě nelze vytýkat. Součástí úvodní partie práce je i přehled dějin bádání a všeobecná 

charakteristika pyrenejských kamenných opevnění. 

     Základem práce je pojednání o čtyřech oblastech Pyrenejského poloostrova, kde byly 

kamenné fortifikace objeveny a archeologicky zkoumány. Autorka pracuje celkem s 69 

lokalitami, které podrobněji publikovala v roce 1993 portugalská badatelka S. O. Jorge. 

Stavby jsou převážně umístěny na ostrožnách nebo na vrcholcích kopců a ne ve všech 

případech je možno u nich předpokládat funkci opevnění. G. Brathová sumarizuje závěry, 

publikované ve zmíněné práci  a následně se podrobněji zabývá každou ze čtyř sledovaných 

oblastí. Uvádí počty zde zkoumaných lokalit spolu s detailnějším popisem jejich stavební 

konstrukce a předpokládaného významu (funkce). Obranný charakter patrně jasně dokládá 

přítomnost obranných prvků, které zvyšují obranný účinek prostého ohrazení kamennou zdí. 

Jsou to například bastiony, barbakan, věže nebo předsunutá opevnění.  

     Pro vnitřní prostor některých opevnění jsou charakteristické kamenné chaty kruhového 

půdorysu, které vedle obytné funkce sloužily také jako dílny na zpracování kovu. V této 

souvislosti autorka připomíná hypotézu o významu těžby mědi pro vznik kamenných 

opevnění, jako obrany proti cizím prospektorům. Tím by byla současně vysvětlena podobnost 

této architektury s architektonickými prvky z jiných oblastí. V současnosti je ale tato hypotéza 

spíše odmítána.  

     Bakalářská práce Gabriely Brathové je sice založena na studiu literatury a překladu a citaci 

závěrů, týkajících se studia kamenných opevnění na Pyrenejském poloostrově. To však 

nikterak nesnižuje přínos autorky v informování širší veřejnosti o jedné z pozoruhodných 

kapitol v průběhu chalkolitu ve vzdálenější oblasti západní Evropy. Po formální stránce je 

práce připravena pečlivě, obsahová stránka nabývá významu z hlediska zpřístupnění 

informací z jazyka, který není v našem prostředí příliš používán. Práce splňuje všechny 

požadavky, kladené na bakalářské práce a proto ji doporučuji k dalšímu řízení. 
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