
Oponentský posudek na bakalářskou práci „Seberepresentace elit v době železné“, předloženou 
Kateřinou Lorencovou.  
 
 Práce Kateřiny Lorencové se zaměřuje na archeologický obraz a možnosti četby tzv. 
„knížecího fenoménu“ pozdní doby halštatské. Za cíl si autorka v úvodní kapitole klade především 
shrnutí sociopolitických interpretačních modelů dosud předložených k  četbě tohoto jevu a dále 
syntézu jeho hlavních archeologických projevů. Práci přitom zároveň uvádí úvahou o možnostech 
postižení jevu natolik problematického jako je „seberepresentace“ archeologickými prostředky, v níž 
dává najevo pochopení pro epistemologické obtíže sociální interpretace archeologických jevů a 
zároveň mimořádnou schopnost vyargumentovat vzdor těmto obtížím přesvědčivě vstupní 
předpoklady své práce. 
 Po úvodních „vymezeních“ práce z hlediska chronologického a prostorového (kap. 1.1), 
terminologického (kap. 1.2) následuje v kapitole 1.3 pojednání o vzniku halštatských elit (není nám 
tím prozrazováno, kdo je vrahem v samém úvodu detektivky? Nemělo by být až součástí závěrů? 
Jsme si původem elit jistější než jejich sociopolitickou definicí?) a kap 1.3.1 (stavěl bych se za to, 
učinit z ní kap. 1.4 či 1.3 vypustiv oddíl předchozí) shrnující to málo, co je známo o geopolitické situaci 
vnitřní Evropy na počátku doby železné.  
 Následující kap. 2 tvořící hlavní osu práce shrnuje hlavní interpretační modely vypracované 
k četbě „knížecího fenoménu“ zejména německojazyčnou archeologií v 60-tých až 90-tých letech. 
Autorka vykazuje nevšední schopnost postihnout podstatu studovaných textů, abstrahovat z nich 
elementy nutné ke vzájemnému srovnání a přitom udržet konsistenci a jednotnost textu vlastního.  
 Kapitola třetí pojednávající o archeologických pramenech ke studovanému jevu se skládá 
z podkapitol věnovaných knížecím pohřbům, mocenským centrům (moudře jsou obkrouženy termíny 
„Fürstensitze“ atd.), importovaným zejm. středomořským předmětům a přesahy mezi materiálními 
projevy „knížecího životního stylu“ a ikonografií, především situlovým uměním. Většina těchto kapitol 
má přitom charakter spíše zběžného nastínění stavu poznání a možností, které skýtají k dalšímu 
rozboru, který by měl být předmětem autorčiny příští práce. Čtenář možná v kapitole tu a tam 
zatouží po tvrzeních o něco konkrétnějších a více vztažených na konkrétní lokality (či alespoň hojnější 
odkazy na práce, z nichž jsou předkládané syntetické poznatky čerpány). Je však třeba uznat, že 
v rámci bakalářské práce by přirozeně nebylo lze očekávat podrobnou analýzu všech ze zmíněných 
jevů a prodlení na jednom z nich na úkor jiných by mohlo nemístně narušit rovnováhu textu, přičemž 
bezprostřední užitek pro práci by z takového postupu nutně nevyplynul.  
 Práce na první pohled sice nedosahuje jednoznačných a objevných závěrů, zcela však 
naplňuje vytčené cíle: shrnuje stav poznání a hlavní dosud předložené sociopolitické modely na 
danou problematiku a vytváří solidní základ pro další práci nad tématem, v němž autorka zamýšlí 
podrobit pramennou základnu hlubší analýze, rozšířit sféru svého zájmu i na dobu laténskou a 
uplatnit širší interdisciplinární přístup. Na tento další krok se nezbývá než těšit (a schopnosti, jež 
autorka prokázala v posuzovaném díle, slibují práci hodnou pozornosti), přičemž podotýkám, že 
interdisciplinární přístup by v této fázi měl zahrnout nejen sociologii či etnografii ale rovněž klasickou 
archeologii. 
 Vzhledem k frekvenci, s níž je role Středomoří na vzniku a rozvoji halštatských elit v práci 
zmiňována, by si – přirozeně z mého subjetivního pohledu – právě této aspekt zasloužil jisté 
prohloubení. Bylo by možno podotknout, že působení homérského světa bylo do „raně železné“ 
střední Evropy (odstup od homérského Řecka několika staletí a stovek kilometrů) filtrováno výlučně 
severní Itálií, kde sledujeme jevy totožné s oněmi pozorovanými za Alpami; severní Itálie by nás 
mohla poučit o tom, že koňské postroje vkládané do pohřbů nejsou nutně dokladem užití koňů k jízdě 
ale mohou být chápány jen coby zástupné prvky za vůz; bylo by možno učinit výtku k tvrzení, že 
Massilie byla osadou fénickou (kolonisté pocházeli z řeckého města Fókaja); pohled „z druhé strany“ 
by rozšířil množství ikonografických pramenů i prohloubil chápání studovaného situlového umění. 
Žádná z těchto poznámek nebudiž brána z výtku: Kateřina Lorencová je studentkou archeologie 
pravěké, a není tak povinna v závěru bakalářského studia ovládat znalosti archeologie klasické… 



Rozhodně jí však mohou být k užitku v další práci, možná se bez nich přímo neobejde. Autor tohoto 
posudku je přitom ochotně k službám s jakoukoliv pomocí v tomto směru. 
 Obsahové a věcné stránce práce lze vytknout jen málo: Bylo by možno diskutovat o definici 
„bohatého hrobu“ (kap. 3). O „Hedvábné stezce“ (pozn. 36) by bylo lépe pro starší dobu železnou 
pomlčet (v tomto období nelze s pravidelnou směnou s Dálným východem počítat; pojem hedvábná 
stezka je dnes rozpačitě přijímán i pro dobu římskou a pro středověk…). Námitku či diskusi 
(každopádně čistě terminologického rázu) si zaslouží opakované tvrzení, že složení pohřební výbavy 
bylo diktováno „silnými kulturními tradicemi“ (str. 7 a 30): Jedná se v tomto konkrétním případě 
skutečně o tradice (ostatně mluvíme zde o jevu, který pokrývá jen několik málo generací a jehož 
genezi sledujeme bezmála „v přímém přenosu“ a za spolupůsobení vnějších vlivů) či spíše o… módu?  
 Z formálního hlediska je práce provedena povětšinou solidně, mimořádně macešsky však bylo 
přistoupeno k poznámkám pod čarou (i ony si zaslouží začínat velkým písmenem a končit tečkou), 
velmi překvapivé jsou pak nedostatky v seznamu literatury: mnoho prací citovaných v textu chybí 
v seznamu (hned z kraje například většina děl citovaných na str. 9), v jiných případech se neshodují 
například data vydání v textu a v seznamu (Kolář 2007 – Kolář 2002?). 
 Pokud se literatury týká, zamrzí skutečnost, že většina prací, na nichž je text vystavěn, byla 
sepsána před rokem 2000. Je zajisté možné, že k hlavnímu tématu práce nevznikly od té doby nové 
žádné zásadní příspěvky, přinejmenším v diskusi o „knížecích sídlech“ by však neměly být opomenuty 
nedávné sborníky výstupů z „projektu Fürstensitze“ (v obou viz např. pozoruhodné příspěvky B. 
Schwietzera), otázka importů by si zasloužila seznámení s novými pracemi M. Guggisberga….  
 Obrazová příloha slouží vzhledem k povaze práce spíše pro oživení textu (tuto funkci přitom 
plní na výbornou). Některé verbálně presentované společenské modely by možná mohly být 
provezeny grafickými schématy pro snažší pochopení, jejich absence však práci v ničem neubírá. 
 Jazyk práce je mimořádně kvalitní: věcný, elegantní, vyvážený, zralý… I složité myšlenky (jichž 
se autorka nebojí, aniž by je okázale ostentovala) jsou vyjádřeny jasně, srozumitelně a jistě. Občasný 
překlep či gramatický úlet neuráží. 
 Učiniv těmito několika poznámkami zadost povinnosti oponenta uzavírám posudek 
konstatováním, že Kateřina Lorencová prokázala posuzovanou bakalářskou prací značné badatelské 
schopnosti a potenciál, které – nepochybuji – dojdou k plnému zúročení v práci diplomové. 
Posuzovaná práce si plně zaslouží být přijata k obhajobě a navrhuji ji hodnotit známkou výbornou.  
 
 
V Glux-en-Glenne 2.8.2014        Jan Kysela 


