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Práce se zabývá hradištěm na Jezerském vrchu v Podštělech v západních Čechách, které je na základě 

nepočetného keramického souboru datováno do pozdní doby halštatské a časné doby laténské. Dále 

se práce věnuje dokumentaci a analýze keramického souboru z nedalekého hliníku cihelny, kde se ve 

stejném období nacházelo rovinné sídliště, jehož plocha byla však nenávratně odstraněna během 

těžby hlíny pro místní cihelnu. Následuje soupis lokalit z pozdní doby halštatské a časné doby 

laténské z povodí Střely pro dokreslení obrazu tehdejšího osídlení v řešeném regionu. Druhá část se 

zabývá možnostmi využití sídelní polohy na Jezerském vrchu v rámci prosperujícího regionu, kde 

probíhala těžba zlata, a jeho využitím v souvislosti s dálkovými trasami, které mohly touto oblastí 

procházet.  V závěru práce jsou nastíněny další možnosti výzkumu v návaznosti na otázky, které 

během práce vyvstaly. 

 

Nutno konstatovat, že se diplomantka zhostila své práce poctivě a s maximální invencí. Samostatně si 

domluvila zpracování materiálu, datové podklady a samostatně řešila i strukturu práce a její náplň.  

Úvodní obligátní kapitoly řeší přírodní podmínky zvoleného regionu v povodí řeky Střely, dějiny 

bádání (vč. přehledu dosud známých lokalit z doby halštatské a časné doby laténské). Následuje 

samotná lokalita Podštěly – hliník cihelny a poloha Jezerský vrch. Diplomantka sama kromě rešerše 

v literatuře a archivech podnikala prospekce v terénu, které byly zaměřeny zejména na ověření 

průběhu valů dokumentovaných D. Baštovou v 80. letech 20. století. Kromě toho si vypomohla i 

lidarovými snímky. Výsledky jejích zjištění se lišily od původního záznamu valů D. Baštové, 

diskutována byla i otázka časového odstupu mezi jedn. plány. Diplomantka se v kapitole o opevnění 

věnuje i aktuální otázce tzv. spečených valů, kde využívá nejnovější dostupnou literaturu a současné 

výsledky archeologických výzkumů. 

Druhou stěžejní část práce představuje analýza keramického materiálu z cihelny a Jezerského vrchu a 

jejich chronologické a kulturní zařazení. Analýza je doprovázena kvalitní kresebnou a fotografickou 

dokumentací.   

 

Jednoznačný přínos práce spatřuji především ve vyhodnocení vztahu Jezerského vrchu a hradiště 

Vladař a jeho význam na regionální úrovni, kde se mimo jiné řeší zdroje nerostných surovin (zejm. 

zlata), otázka importů a dálkového obchodu a osídlení podél dálkových komunikací. Zvlášť důležitá 

kapitola je potom „Nástin možností dalšího výzkumu“ jak na hradišti Jezerský vrch, tak v regionu 

povodí Ohře, kde jsou zajímavé a zpravidla přesné postřehy, vycházející z bohaté zahraniční 

literatury.  

 

V práci je především nutné vyzdvihnout kvalitu zpracování a vlastní invenci autorky, která formuluje 

vlastní hypotézy a směr dalšího bádání. Lze jen kvitovat, že diplomantka se chce dále problematice 

věnovat, nyní již z hlediska dálkových tras a kontaktů mezi Čechami a Německem.  

Styl vyjadřování je příjemný a stylistické schopnosti na vysoké úrovni. Práci jednoznačně doporučuji 

k obhajobě s výslednou známkou výborně. 
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