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Ústav pro p.t"o,čk B r~QOU dobu dějinuov 

11000 PrpiHsbdt1ť t"difilomové práce Kateřiny Nytrové "Neolitická sociokultovní architektura 
v Čechách - The Neolithic Soci o - ritual Architecture in Bohemia", 106 stran včetně 
literatury, 106 obr. , a 3 grafy. FF UK Praha 2007. 

Autorka se v diplomové práci zabývá pozůstatky výrazných stavebních památek 
středoevropského neolitu. světem kruhových útvarů. vedených v literatuře zpravidla pod 
pojmem rondel. V přehledně členěné práci nejprve shrnuje výsledky dosavadního terénního i 
teoretického výzkumu v celé oblasti jejich výskytu. na následujících stranách se věnuje popisu 
jednotlivých znaků sledovaného typu archeologické památky. Z textu je na první pohled 
patrný chvályhodný kritický postoj. kdy se pisatelka snažila. pokud jí to možnosti dovolily. 
jiným způsobem ověřit některá problematická literární sdělení (kupř. pochybnou vícečetnou 
množinu pravděpodobně údajných kruhovitých útvarů na .I ičínsku. str. 20). 

Poučná je kapitola o funkční interpretaci rondelů. od přístupů interpretačně kritických a 
skeptických (G. Trnka) až po literárně fantazijní spekulace (.I. Makkay). Z hlediska funkční 
interpretace rondelů bych byl skeptický k vypovídacím schopnostem nálezů z výplně příkopů 
(str. 35) - události. které zachycují (kupř. lidské kosti v jejich zásypu). s vlastním užíváním 
rondelll vůbec nemusí souviset. přičemž nalézané artefakty mohou mít v řadě případů povahu 
běžného odpadu naházeného do muldy po příkopu. pochopitelně původem z neznámého místa 
a neznámých funkčních souvislostí. U výskytu ojedinělých objektll uvnitř kruhových areálů si 
je třeba vždy klást otázku, zda sjejich provozem skutečně časově souvisejí. 

Soupisová část věnovaná problematice českých rondelll by mohla být dle mého soudu 
vnitřně lépe tříděná, vhodnější než víceméně volně narativní popis by byl výčet faktll podle 
předem daného a opakovaného sledu - kupř. poloha slovně: pomocí koordinát v mapách: 
povaha okolního terénu: druhy a vročení aplikovaných výzkumů a průzkumů: průběh a 
způsob výzkumu: možné související osídlení: popis vlastního objektu. nálezy atd. Podobné 
členění by nebylo samoúčelné. mohlo by autorce pomoci při následné kritice a analýze 
pramenll. 

V pasáži o kruhových útvarech v jiných než středoevropských mladoneolitických 
souvislostech a následující kapitole o paleoastronomii se autorka orientovala převážně na 
citovanou práci v. Podborského o sociokultovní architektuře. Bohužel nevyužila jinou 
dostupnou literaturu (kupř. K. Sklenář 1996. Tanec obrů. Praha), kde by se mohla poučit kupř. 
o datování objektll typu henge (první se stavěly cca okolo 3000 BC. tak kupř. první fáze 
Stonehenge). o povaze paleoastronomického a metrického výzkumu (nebo spíše "výzkumu") 
profesora statistiky Alexandra Thoma a jeho souputníkll a následovníkll (tzv. megalitický 
yard. vypočtený Thomem, není asi nic jiného než lidský krok. neboť lidé ještě nedávno 
poměřovali svět podle sebe samých, parametrll a možností svého těla, a jakékoli univerzálně 
platné jednotky jim nejspíše byly zcela cizí). 
V krátkém (ovšem dostačujícím) shrnutí se jasně odráží interpretační nejistota funkce či 

funkcí rondel ll. která je zcela poplatná výkladové nevýraznosti a mnohoznačnosti 
archeologických pramenll. čili ani jinou nebylo možné očekávat. Zarážející je ovšem. že 
poučená interpretační nejistota nemá sVllj odraz přímo v metodě terénního výzkumu. aby bylo 
možné alespoň některé výklady znevěrohodnit či jiné naopak podepřít. To ovšem není chyba 
autorky. 

Nutno podotknout, že bakalářská práce Kateřiny Nytrové má slušnou jazykovou úroveň, je 
bohatě provázena dokumentací jednotlivých situací a provázena korektním poznámkovým 
aparátem (pouze bych v soupise kurzívou vyznačoval pouze jméno autora a rok, jak je usancí 
v české archeologické literatuře. a nikoli celý záznam). 
Práci do por u č uj i k obhájení. 

V Praze dne 10.5.2007 PhDr. Miroslav Dobeš .. -/ / . /'" C·" .. ! 
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