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Diplomová magisterská práce se věnuje výbavě ženský hrobů v období plochých pohřebišť doby 

laténské, tj. ve 4. – 3. století př. n. l. Cílem je dokumentace a analýza počtu a umístění jednotlivých 

typů předmětů především osobní výbavy. Na základě této analýzy má být popsána variabilita zdánlivě 

standardizovaných ženských hrobových výbav, která má být interpretována z hlediska 

chronologického, funkčního, kulturního a sociálního. Výsledky pak mají být porovnány s okolními 

regiony (Morava, Rakousko, Slovensko) a na základě toho má diplomová práce formulovat 

zákonitosti rozdílů ženských pohřebních výbav ve střední době laténské v Čechách. Cílem je posoudit, 

zdali se jedná o chronologicko/regionální zvyklosti, nebo je třeba hledat vysvětlení v sociální sféře, 

která doposud stála při podobných analýzách spíše v pozadí. K dosažení cíle měl autorce pomoci i 

dlouhodobý studijní pobyt na univerzitě v Lyonu.  

Práce začíná vymezením problematiky a dosavadním stavem bádání. Kapitola je značně úsporná, 

kritika dosavadních přístupů a metodologií mohl být pojata více detailně, abychom znali vlastní 

postoj autorky, nicméně jsou zde uvedeny hlavní práce týkající se typologie laténských pohřebních 

výbav a to nejen na území Čech. 

Metodická kapitola je také poměrně stručná, chybějí v ní teoretická východiska; autorka se zde 

především pokouší vypořádat s různorodou úrovní dokumentace hrobů odkrývaných v různých 

obdobích a tedy značnou heterogenitou dat, které bylo potřeba sjednotit kvůli následnému 

statistickému zpracování. Diplomantka volí kontingenční tabulky, které vyhodnocují předměty na 

základě jejich kódového označení, zahrnujícího typ/materiál/počet a umístění předmětu v hrobě. 

V této chvíli se hodí zdůraznit, že se jedná o vlastní metodiku navrhnutou diplomantkou, která 

nevychází z existujících publikací. Z těch jsou pouze převzaty určení typu a datace předmětu – vlastní 

revize materiálu z tohoto hlediska zde nebyla v plánu. Tento fakt může představovat slabinu, neboť 

dřívější chybné zařazení zde takto není opraveno (není mi však znám případ, kdy k tomu došlo). 

Diplomantka plánuje provést analýzu v několika úrovních: (1) v rámci jednotlivých vybraných větších 

pohřebišť, (2) jednotlivých pohřebišť v regionu, (3) v Čechách, a (4) mezi Čechami a ostatními regiony. 

Území Čech bylo rozděleno na 4 oblasti podle výskytu nejbohatších pramenů. Autorka se odkazuje na 

databáze v příloze. Metodickou část uzavírá kompilační kapitola s výčtem a charakteristikou 

jednotlivých předmětů hrobové výbavy a nastínění jejich chronologického vývoje. 

Analytické části zahrnují představení dříve vymezených čtyř úrovní – jedná se zde pouze a především 

o popis situací, rozdělený podle chronologických stupňů; cílem je především formulovat jevy typické 

pro konkrétní lokality/regiony. Pomohly by zde grafické přílohy – mapy/obrázky (vedoucí i oponent 

sice vědí, jak vypadá laténský hrob, ale bereme to z hlediska vědecké práce, kde jsou tyto informace 

nedílnou součástí). Schází zde také kritika pramenů v rámci regionů – přeci jen stav a počet pramenů 

v jednotlivých oblastech je dosti rozdílný (v textu je nakonec uvedeno, že SZ Čechy zahrnují více než 

polovinu sledovaných celků a ve VČ jsou jen 12 hrobů) a na výsledky to musí mít vliv.  

Následuje vlastní vyhodnocení: opět jsou zde rozebírány chronologické stupně, nyní z pohledu 

jednotlivých předmětů hrobové výbavy. Klíčový je počet a materiál plus uložení. Tuto kapitolu již 

doprovází grafické znázornění výsledků statistického zpracování výbav, které má postihovat krajové a 

časové rozdíly. Ukazuje se to zejména u spon, které jako jediné postihují variabilitu kroje; tato 

skutečnost mohla být v textu více zdůrazněna a popis kroje mohl tvořit součást metodických kapitol, 

takto je potřeba (kusé) informace trochu hledat. Vyhodnocení materiálu by grafech (i v textu) bylo 

potřeba doprovodit informací o počtech předmětů v jednotlivých kategoriích, aby bylo vidět, že 



nedochází ke zkreslení informací např. rozdílným počtem hrobů v jednotlivých stupních, které jsou 

však na úrovni regionů již vyhodnocovány v celku. Širší srovnávací regiony (Morava, Slovensko, 

Rakousko) jsou pojaty stejně. Situace jsou vždy popisovány z pohledu jednotlivých kategorií, aniž by 

byl někde učiněn pokus o interpretaci – vlastní přidanou hodnotu diplomových prací. Je také znát, že 

si autorka nebyla někde jistá náplní kapitol – části věnující se popisu pohřebišť a analytické kapitoly 

tak často pouze opakují informace, aniž by práci posouvaly dále k vytýčeným cílům. Avizované 

sociální aspekty se zaměřují pouze na otázku bohatě vybavených ženských hrobů a nevyužívají závěry 

vyplývající z vlastních autorčiných analýz. Syntéza shrnuje výsledky a dochází se zde k závěru, že 

nejvíce patrné jsou změny chronologické, opět zde citelně schází (ucelený) odkaz na proměny podoby 

kroje. Práci lze kladně hodnotit zejména z hlediska strukturování, přehlednosti, absenci „vycpávek“; 

na druhou stranu celek působí trochu nedotaženě; malá pozornost je věnována vlastním výsledkům a 

syntéze poznatků v ucelený obraz vývoje výbav. Ocenit naopak je potřeba metodologickou invenci 

diplomantky, která představuje originální (rozuměj nepřevzatý) přístup. Proto práci doporučuji 

k obhajobě s výslednou známkou velmi dobře. 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze 8. 9. 2015 

         Alžběta Danielisová 

            

          
 

 


