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Vyjádření: 

Práce se zaměřuje na vyhodnocení hrobových výbav žen z období LT B1 – C1 v Čechách 

z hlediska jejich typové, chronologické a regionální variability a variability uložení 

jednotlivých předmětů. Autorka vychází z publikovaných údajů pro významnější česká 

pohřebiště či celé zkoumané oblasti. Základem se stala databáze hrobových celků, do níž byly 

jednotlivé znaky zaznamenány formou formalizované deskripce. Získaná data byla následně 

vyhodnocena prostřednictvím kvalitativních a kvantitativních analýz jednotlivých 

zkoumaných aspektů a srovnávána na různých geografických úrovních, včetně komparace 

s okolními oblastmi Maďarska, Slovenska a Rakouska. 

Práce v sobě ovšem nese také řadu problematických momentů. K drobným 

prohřeškům lze řadit určité lapsy terminologické (např. nikoli opasky s kruhem, ale 

s bronzovými či železnými kroužky; nikoli kožené opasky, ale opasky z organických 

materiálů aj.) nebo faktografické (např. v hr. 4 z Holohlav byly nalezeny 2 skleněné korálky 

nikoli 1; v hr. 10 z Radovesic II nebyly uloženy 2 opasky, ale 2 kroužky z 1 opasku; součásti 

hygienické soupravy z hr. 43 z Kutné Hory-Karlova nebyly uloženy v masivním keramickém 

kroužku pokrytém zbytky dřev, ale navlečeny na onom kroužku; nástroje, jako nože nebo 

nůžky nelze pokládat za typické pro české hrobové prostředí aj.).  

K  zásadnějším problémům náleží samotná struktura textu, neboť je členěn po 

jednotlivých okruzích problémů (charakteristika předmětů výbav, chronologie předmětů 

výbav, uložení předmětů výbav, regionální variabilita předmětů výbav), v nichž dochází 

k opakovanému řešení problematiky jednotlivých typů předmětů z různých úhlů. To vede 

k častému opakování již uvedených informací a zbytečnému mělnění textu. Vhodnějším 

řešením by jistě bylo členění podle jednotlivých typů předmětů, k nimž by byly přiřazeny 

veškeré informace týkající se jejich problematiky. Text by se tak stal výrazně přehlednějším a 

úspornějším. V práci je poněkud neorganicky vsazena kapitola „7.5 Sociální aspekty výbavy 

ženských hrobů doby laténské“, která by ovšem svým charakterem náležela zčásti do kapitoly 

o dějinách bádaní nad daným problémem, kde jsou ostatně některé prezentované informace již 

jednou uvedeny, zčásti pak do následující kapitoly „Syntéza“. I ta je ovšem sama o sobě 

problematická, neboť v ní jsou pouze shrnuty a zopakovány informace rozmělněné 

v předcházející kapitole zabývající se vyhodnocením získaných dat. Po syntéze by logicky 

měla dále následovat kapitola zaměřená na interpretaci zkoumaných jevů, tu v práci ovšem 

zcela postrádám. 

 Práce je zatížena i jistými problémy metodickými. V rámci Čech totiž autorka 

analyzuje výskyt jednotlivých předmětů výbav po dílčích chronologických úsecích, okolní 

regiony ovšem zkoumá pouze sumárně v rámci celého období plochých pohřebišť. Závěry pro 

jednotlivé oblasti potom ovšem neposkytují obraz srovnatelný s podrobnou analýzou 



vytvořenou pro české území. To samé se týká i vyhodnocení výskytu typů artefaktů v rámci 

jednotlivých oblastí Čech, kde již výskyt jednotlivých kategorií artefaktů není hodnocen po 

chronologických fázích. Jisté otazníky vyvolává také validita dat pro jednotlivé české regiony. 

Např. v rámci severozápadních Čech totiž autorka pracuje se 77 hrobovými celky, z Čech 

východních jich má ovšem k dispozici pouze 12, navíc vesměs ze starších hůře 

dokumentovaných výzkumů. Srovnání postavené na takto strukturovaných datech pak nemusí 

nutně odrážet regionální odlišnosti, ale spíše stav poznání.  

 Jisté nedostatky lze vytknout i z formálního hlediska. Náleží k nim především 

nedůsledné dodržování citací zdrojů v textu, nedůsledné uvádění odkazů na grafy nebo 

nesprávné řazení záznamů v bibliografickém seznamu. Informace k pohřebišti v Prosmykách 

jsou potom uvedeny zcela bez uvedení jakéhokoli zdroje. Pokud se jedná o ústní sdělení 

dosud nepublikovaných informací, je potřeba takovou skutečnost uvést alespoň 

v poznámkovém aparátu. 

 Z celkového hlediska podává práce poměrně široký přehled problematiky složení a 

uspořádaní hrobových výbav z českého území v daném období. Její přínos ovšem zůstává 

právě pouze v obsáhlém shromáždění dat. Autorka se totiž po celou dobu drží pouze 

v popisné rovině a nepouští se do hlubších interpretací zjištěných skutečností. Z hlediska 

vztahu pohřebních výbav k sociální struktuře laténské společnosti tak v práci pouze potvrzuje 

závěry, k nim dospěli již dříve jiní autoři, i když nikoli na základě rozboru takto široké datové 

základny za užití počítačové techniky. 
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