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Práce vychází z materiálové studie dosud nevyhodnoceného výzkumu z lokality Počedělice (okr. Louny), 

zkoumané záchranným výzkumem v letech 1988 – 1989. Ačkoliv se jedná o plošně malý výzkum, materiál z něj 

byl poměrně početný. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. V první se diplomantka věnuje vyhodnocení 

nálezové situace lokality Počedělice, v druhé části revizi nálezového stavu archeologických lokalit v regionu 

středního Poohří, navazujíc tak na (více než 20 let staré) práce P. Holodňáka, I. Pleinerové a R. Pleinera. Cílem je, 

na základě odborné analýzy, navrhnout východiska pro další archeologické aktivity v této oblasti, zejména co se 

týče osídlení doby laténské a římské. 

První část je podaná standardně, nicméně velmi pečlivě. Diplomantka nepodcenila žádnou z komponent 

nálezového celku a všechny podrobila důkladné analýze. Ve všech případech konzultovala s odborníky (např. 

zvířecí kosti s dr. Reném Kyselým), jejichž expertízu začlenila do výsledků. Při vyhodnocování keramiky přejala 

vytvořený klasifikační systém pro římskou keramiku (vytvořený A. Reszczyńskou), analyzovala ho detailně jak 

z kvantitativního, tak z kvalitativního hlediska. Přispěla tím významně k rozšíření pramenné základny, protože se 

jedná o objekt datovaný do časné fáze LT D2b/Ř A, bez starších nebo mladších příměsí. Je nutné poznamenat, že 

materiál byl původně výkopci považován za laténský. Diplomantka tedy začínala úplně od začátku – datací a 

vyhodnocením materiálu a posléze, nutno říci, na základě ne příliš dokonalé dokumentace, po detailní analýze 

všech nálezových okolností k vlastní interpretaci, která zpřesnila původní závěry. Stručně řečeno, podle autorky 

se jedná o zahloubenou chatu s otopným zařízením (píckou) uprostřed, která zanikla požárem, a já se s jejím 

názorem ztotožňuji.  

Druhá část práce se věnuje zhodnocení osídlení z doby laténské a římské ve východní části Lounska. Cílem 

bylo využití všech dostupných informací o přírodním prostředí a archeologických lokalitách a problematiku a tak 

komplexně vyhodnotit. Diplomantka přitom vyházela z publikovaných informací, z databáze ADČ, a z primární 

dokumentace nepublikovaných dat projektu ARLNB, který do jejího zájmového území částečně zasahoval. To 

obnášelo, mimo jiné, důkladnou práci s archivními materiály. Bylo nutné dát dohromady data pocházející 

z terénních výzkumů, povrchových sběrů, leteckého snímkování atd., vše v širokém rozptylu kvality informací. 

Diplomantka se tohoto úkolu opět zhostila velmi přesvědčivě a vedle zasvěcené kritiky pramenů podává shrnutí 

a interpretaci zjištěné struktury osídlení. V této části dochází i na výše zmiňovaná východiska pro další 

výzkumnou činnost v regionu: navázat na aktivity P. Holodňáka a současnou zájmovou oblast rozšířit a pokusit se 

o komplexnější nástin osídlení v širší oblasti lounského Poohří spolu se zhodnocením stavu výzkumu a revizí 

dosud provedených výzkumů. 

Práci lze z celkového hlediska hodnotit jako velmi kvalitní, pečlivě provedenou, s jasnou a logickou 

strukturou a vyzrálým stylem vyjadřování. Na závěr si zde zaslouží vyzdvihnout iniciativu diplomatky, se kterou si 

sama zajistila materiál ke zpracování, její záměr věnovat se materiálové práci, rychlost, s jakou byla schopna úkol 

zvládnout, samostatnost a, to hlavně, schopnost zúročit výsledky a posunout je na další úroveň při 

vyhodnocování celého regionu. Práce si zaslouží být v krátké době publikována. Diplomantka se nepochybně k 

tomuto tématu vrátí ještě ve své magisterské práci. Tímto více než zdařile ukázala svoje předpoklady.  

 

Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě s výslednou známkou výborně. 
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