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Tématem  diplomové práce Danuše Kalíškové je vyhodnocení výsledků dosavadních výzkumů na akropoli 

slovanského hradiště ve Vraclavi, konkrétně výzkumů L. Skružného a L Hrdličky z první poloviny 60. let 20. 

století. Je třeba říci, že se nejedná o snadný úkol, protože výsledky těchto výzkumů byly zveřejněny v lepším 

případě jen informativně, například formou předběžných či dílčích zpráv, případně populárně laděných 

souhrnů; došlo také ke ztrátám primární dokumentace i rozptýlení nálezů do několika institucí. 

 

 Práce má odpovídající strukturu. Po úvodu, formulaci problému a definici studovaného území (1) 

následuje charakteristika přírodního prostředí (2). Následují  kapitoly s nástinem dějin hradiště včetně 

relevantních písemných pramenů (3, 4). Tady je třeba říci, že autorka bohužel příliš nevyužila novější 

literaturu, což je patrné třeba části věnované Děpolticům. Zřejmě nepozorností se stalo, že texty některých 

poznámek pod čarou se opakují i ve vlastním textu. 5. a 6. a 7 kapitola obsahují historii bádání hradiště, 

relevantní archeologické výzkumy i stručné životopisné medailonky L. Skružného a L. Hrdličky.  

Důležítá a objevná je následující část práce, konkrétně kapitoly 8 až 11, kde D. Kalíšková popisuje jednotlivé 

výzkumné sezóny z let 1961 a 1963 a jejich výsledky včetně současného stavu dokumentace a nálezových 

fondů. Jedná se o zásadní údaje i pro budoucí badatele. Za nesporný klad lze označit digitalizaci výkresové 

dokumentace a tvorbu půdorysných plánů zkoumaných ploch. Stěžejní je i kapitola 12, kde autorka analyzuje 

jednotlivé části nálezového fondu, od keramiky přes kovové artefakty až k předmětům ze skla a kosti. 

Postupuje od obecné charakteristiky a souhrnu dosavadních znalostí o dané skupině artefaktů k jejich 

porovnání s výpovědí vraclavského materiálu. Můžeme jen litovat, že nemůžeme autorčino určení zejména 

keramiky porovnat s konkrétními vyobrazeními. 

V kapitole 13 D. Kalíšková interpretuje dosažené výsledky a diskutuje vybrané otázky týkající se obytné 

zástavby, církevních staveb i otázek spojených s fortifikací hradiště. Z tohoto hlediska je nešťastně volen 

název podkapitoly 13.1. Polozemnice, protože text se zabývá i problematikou pohřebišť. Poněkud podrobněji 

s využitím publikovaných analogií i další nové literatury mohla být rozvinuta kapitola 13.2. zabývající se 

otázkou církevních staveb na hradišti. V podkapitole  13.4. autorka otevírá otázku datace lokality, a to na 

základě mincovních nálezů z výzkumu L. Hrdličky. Zde by mohly snad být zohledněny i novější nálezy 

tohoto druhu.  

  Závěr (14) shrnuje výsledky výzkumů z 60. let včetně nálezového fondu, zejména keramiky. 

 

Soupis použitých pramenů, literatury a internetových zdrojů (kapitoly 15-18) je strukturován, 

bohužel některé tituly, na něž je v textu odkazováno, chybí. Citace zcela neodpovídají obvyklému úzu, je to 

markantní například u citací článků v časopisech. Neúplné jsou rovněž citace z internetových zdrojů.   

Kromě už uvedených výhrad je třeba upozornit i na stylistické neobratnosti, objevují se i překlepy, 

chyby v psaní velkých písmen (Muzeum Východních Čech atd.) aj.  Určité výhrady lze mít i k formální 

úpravě. Mnohé z uvedených chyb by se jistě daly odstranit při pečlivějším pročtení textu před odevzdáním.  

 

Obrazové přílohy (mapy, snímky lokalit, tabulky movitých nálezů) mají rozkolísanou kvalitu. 

Některé mají nížší rozlišení (mapa lokalit), případně jsou příliš tmavé, obrázky, převzaté ze starších 

podkladů, by mohly být lépe vyčištěny (třeba tabulky s keramikou). Popisky by měly být podrobnější, 

například u snímků nálezů chybí bližší určení kontextu, někde schází měřítko.  

 

 Přes uvedené výhrady práce D. Kalíškové podle mého názoru splňuje požadavky kladené na 

dipolomovou práci a doporučuji ji k obhajobě. Vzhledem k výše uvedeným nedostatkům ji navrhuji hodnotit  

známkou „dobře“ (3).  

Domnívám se, že po opravách a úpravách by bylo nanejvýš vhodné práci, hlavně její stěžejní analytickou 

část, publikovat v odborném tisku. 

 

 

 

V Hradci Králové dne 6. června 2017    Mgr. Radek Bláha 


