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Bakalářská práce Kateřiny Lorencové se zabývá způsoby kulturního projevu společenských elit starší 

doby železné v oblasti halštatského kulturního okruhu a jejím cílem je na základě detailního studia 

hlavních interpretačních trendů v dostupné vědecké literatuře kriticky postihnout socio-politické 

modely, které je v současné době charakterizují.  

 

Původním, pohříchu ambiciózním, cílem diplomantky bylo pojednat problematiku elit v dlouhém 

časovém úseku počínajícím mladší dobou bronzovou a končícím mladou dobou laténskou. Detailně 

nastínit soudobá interpretační schémata v tak širokém záběru, na rozdílných druzích archeologických 

pramenů a v množství – především zahraniční – literatury se však ukázalo jako kontraproduktivní 

vzhledem ke kvalitě práce. Proto je tento text, věnující se výhradně starší době halštatské, chápán 

jako úvodní část k rozsáhlejší studii, která bude předmětem magisterské práce.  

 

Východiska práce jsou pojednány v úvodních kapitolách (Úvod a kap. 1.), které se věnují vymezení 

tématu, nezbytné terminologii, která shrnuje vyčerpávajícím způsobem fenomény týkající se 

vymezení kulturní, historické a sociální role elit v dějinách bádání, a shrnutí názorů na genezi těchto 

sociálních skupin, včetně historických vlivů, které v tomto procesu mohly a hrály důležitou roli.  

Nedílnou součástí úvodu je také prezentovaný postoj autorky k vlastnímu pojmu „sebeprezentace“, 

který je nosným motivem práce. Je nutné zde uvést, že tento pojem a vlastní název práce vznikl při 

konzultacích a diskuzích na semináři, který se problematice věnoval v minulém roce; odtud přišla i 

inspirace na tuto diplomovou práci. Autorka přitom měla za úkol pokusit se tento jev charakterizovat 

na základě archeologických pramenů s pomocí hlavních teoretických směrů, které jej v Evropě 

vysvětlují, jakož i zaujmout kritické stanovisko k převládajícím paradigmatům, které nezřídka celou 

problematiku spíše zatemňují, než osvětlují. V tomto úvodním, v kontextu podobných prací vzácně 

vyzrálém, textu autorka ukazuje mimořádnou schopnost vyargumentovat předpoklady své vlastní 

vědecké práce: (cituji) „…. budeme-li předpokládat potřebu představovat vlastní osobnost ve světě 

živých – jinými slovy uspokojovat osobní i společenský požadavek na individuální demonstraci 

adekvátním, dobovým způsobem- je na místě pokládat i výběr a variabilitu posmrtné doprovodné 

výbavy za součást osobního projevu, tedy sebeprezentace …“.  

Zcela se ztotožňuji s jejím pochopením tohoto pojmu jako kombinace tradic, projevu kulturního 

prostředí, na jedné straně reprezentovaného sociálními okruhy elit samotných a na druhé straně 

jejich okolím, které rozpoznávalo v jejich vnějších atributech jednoznačnou symboliku, i v souladu s 

návrhem oponenta, který v diskuzi vybízí k úvaze nad rozdílem mezi „tradicí“ a „módou“. Halštatská 

elita (v širším smyslu společnost) má velkou tradici představ a idejí po generace. Svými pohřebními 

zvyklostmi vyjadřovali i svůj životní styl – analogické situace lze nalézt např. u Etrusků, kde je 

jednoznačným dokladem dobová ikonografie ukazující, že prvky vyskytující se v hrobech byly 

přítomné i v živé kultuře; podobnou (i když zjednodušenou) výpovědní hodnotu o životě elit má i 

v práci zmiňované situlové umění. Pohřební ritus nebyl nahodilý, ale promyšlený a strukturovaný: 

zemřelí byli typizovanými a opakujícími prvky v hrobech značně objektivizováni, tzn. jejich 

vystupování a vyjadřování bylo do značné míry dané kulturními normami. Přitom se ale jedná 

nezpochybnitelně o jejich vlastní kulturu osobního projevu.  

 

Kapitola 2. shrnuje soudobé sociopolitické modely, které interpretují fenomén zvaný „knížecí“. 

Prezentovány jsou hlavní práce předních (zahraničních) badatelů jako jsou W. Kimmig, M. Eggert, K. 



Spindler, M. Egg, D. Krausse, K. Kristiansen, T. Earle, W. Schier, F. Fischer a C. Pare. Zde je nutné 

vyzdvihnout vyčerpávající práci s výhradně zahraniční literaturou, kladoucí nemalé nároky na 

jazykové schopnosti diplomantky. Zde by bylo jistě vhodné jmenovanou skupinu rozšířit i o další 

badatele z anglofonního prostředí (např. B. Arnold, M. Dietler), případně i frankofonního (např. B. 

Chaume, P. Brun atd.), nicméně prezentovaný výběr k formulaci základních trendů postačí. Oproti 

výtce oponenta, autorka pracovala i s mladšími pracemi, než je rok 2000 (D. Krausse, K. Kristiansen, 

M. Egg), nicméně citace se vesměs vytratily ze seznamu literatury, kdy je kritika již oprávněná (viz 

níže). 

 

Od kapitoly 3. se autorka věnuje přímo archeologickým pramenům (elitním pohřbům, sídlištím, 

středomořským importům a ikonografii). Jejich cílem je „přiblížit materiální odraz působnosti 

halštatské „aristokracie“ a usadit obecné kategorie hmotné kultury do souvislostí se sociální 

strukturou a tím i politickým zřízením“. Tematizovaná je zde především otázka mediteránního vlivu na 

halštatskou (elitní) společnost a její kulturní projev, stejně jako nutně vkrádající se otázka, jestli tento 

vliv nebyl a není badateli stále – jako jeden z mála archeologicky viditelný  - poněkud přeceňován. 

Diplomantka se zde omezuje vesměs na obecnou charakteristiku převládajících směrů úvah, na 

detailnější úvahy jí chybí teoretická výbava převážně klasicky archeologického rázu (nabízející např. 

pohled z „druhé strany“), nicméně na to jistě bude čas v budoucnu. 

 

V závěru práce diplomantka shrnuje dosavadní vývoj problematiky a připojuje nástin možnosti 

výkladu elit starší doby železné vzhledem k vybraným modelům, kde znova zdůrazňuje otázku 

skutečné role Středomoří v akulturaci oblastí severně Alp. 

 

Práci by v této fázi slušela i nějaká případová studie, na které by autorka konkrétně ukázala vlastní 

postoje k intepretaci archeologických pramenů, celá diskuze se tak odehrává nutně pouze 

v teoretické rovině.  

Obrazové přílohy by si zasloužily pro přehlednost doplnit o schémata vysvětlující jednotlivé modely. 

Ačkoliv by se jednalo o počin spíše kreativní, přispělo by to ke srozumitelnosti pojednávaných 

modelů, se kterou se musela potýkat i sama autorka při studiu původních publikací. 

Nedostatky se objevují v seznamu literatury (chybějící práce, přebytečné práce, špatná vročení), což 

je typický průvodní jev všech prací, které jsou zpravidla odevzdávány na poslední chvíli. Nepřekračují 

však únosnou míru. 

 

Jako vedoucí shledávám naplnění vytýčených cílů práce v míře více než dostačující. Jednoznačným 

přínosem je rozhodně rozsáhlá práce se zahraniční literaturou (jev málokdy v takové míře 

v bakalářských pracích vídaný), schopnost formulovat vlastní myšlenky a prezentovat vlastní postoje 

stylem výjimečně vyzrálým. Navrhuji proto ohodnotit práci známkou výborně. 

 

V Praze 2. 9. 2014 

         Alžběta Danielisová 

            

          
 

 


