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Hlavním úkolem diplomantky bylo vyhodnocení archeologických výzkumů prováděných 

v letech 1961-1963 na akropoli hradiště ve Vraclavi, které de do dnešní doby nedočkaly 

komplexního vyhodnocení ani vypracování nálezové zprávy. Tato skutečnost se bohužel 

neblahým způsobem odrazila jak na zachování terénní dokumentace, tak i na stavu 

nálezového fondu. 

Celkovou strukturu práce lze hodnotit jako logickou a přehlednou. V úvodních kapitolách se 

autorka věnuje životním prostředí a zasazení vraclavského hradiště do širšího sídelně 

historického kontextu. Jisté výhrady je třeba vyjádřit k práci s historickými prameny, což je 

patrné například v kapitole 3.2. Také při shrnutí historie Děpolticů (kapitola 3.2.1.) by bylo 

vhodnější využít některé novější historické práce. 

Naopak pozitivní hodnocení si zaslouží práce a archivními prameny, kde se autorka 

nesoustředí jen na samotnou terénní dokumentaci, ale na základě dochovaných zpráv a další 

korespondence sleduje i samotný průběh výzkumu. Všímá si rovněž otázek, které autoři 

terénním výzkumem sledovali i průběžný vývoj názorů na interpretaci nálezových situací. 

Hlavní odborný přínos diplomové práce spatřuji ve zpracování a částečné rekonstrukce terénní 

dokumentace, která byla rozptýlena v několika různých fondech a částečně byla i postižena při 

povodních v roce 2002. Vytvoření digitalizovaných plánů a jejich přesné zasazení 

představovalo mimořádně náročný úkol, s kterým se autorka vyrovnala mimořádně dobře. 

V kapitolách věnovaných vyhodnocení nálezového fondu jsou patrné jisté mezery při práci 

s obornou literaturou, které by v případě publikace bylo nutné vyplnit. Patrné je to například 

při zpracování keramických nálezů, kde se autorka opírá o poměrně omezený okruh prací, 

z nichž některé by bylo možné nahradit i novějšími publikacemi (např. Krupmhanzlová 1974). 

Stejně tak při úvahách o existenci dřevěného kostela (kapitola 13.2.) je možné vycházet 

namísto popularizačního internetového portálu z řady prací, které byly na toto téma 

publikovány. 

Celkové výsledky práce, které spočívají především na v lokalizaci pohřebiště, identifikaci 

zahloubeného obydlí a částí dalších nadzemních staveb, se mohou jevit jako relativně 

skromné. Nicméně střízlivé hodnocení a interpretace nálezových situací představuje solidní 

základ pro pokračování výzkumu této významné raně středověké lokality. 

Autorka se bohužel nevyhnula řadě formálních chyb, které se negativně odrazily na celkové 

podobě práce. Není sjednocený způsob citací, některé poznámky pod čarou se opakují v textu 

(poznámka č. 2), časté je komolení jmen a v některých kapitolách se objevuje i větší množství 

překlepů a gramatických chyb. Patrně nedostatek času se při dokončování práce odrazil i na 



kvalitě některých obrazových příloh, kde v několika případech schází měřítko nebo dokonce 

celá popiska. Nestandardní je také vyobrazení některých digitalizovaných řezů.  

Navzdory některým dílčím nedostatkům, které by mohly být snadno odstraněny, jsem 
přesvědčen, že autorka naplnila zadání práce a doporučuji diplomovou práci Bc. Danuše 
Kalíškové k obhajobě s hodnocením velmi dobře. 
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