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Po~udek diplomové práce Kateřiny Nytrové: N eolitická sociokultovní architektura 
v Cech ách - The Neolithic Socio - ritual Architecture in Bohemia, 106 stran včetně. 
literatury, 106 obr. a 3 grafy. UK FF Praha 2007. 

Předložená diplomová práce se zabývá tématem, jehož definitivní řešení je nejen pro 
archeologii českého neolitu patrně stále v daleké budoucnosti. Přes značný rozmach výzkumu 
kruhových objektů nejrůznějšího charakteru v mladší době kamenné i v dobách pozdějších 
existuje stále řada sice nastíněných, částečně zodpovězených, ale v mnohých ohledech zcela 
otevřených otázek. 

Nutno ocenit odvahu autorky diplomové práce, se kterou se snažila s takto 
"handicapovaným" tématem vyrovnat. Výsledkem jejího úsilí je však poměrně zdařilá 

diplomová práce, která je kompaktním přehledem problematiky "rondelové/rondeloidní" 
archeologie, která byla před několika lety označena přiléhavým názvem pravěká 

sociokultovní architektura. 
Autorka práci rozdělila na pět základních částí. První z nich je věnována dějinám bádání 

(zde je přehled skutečně velmi podrobný, autorka se dostatečně věnovala též studiu zahraniční 
literatury). V dalších kapitolách první části pak věnuje pozornost typologii sociokultovnÍch 
staveb a charakteristice jejich jednotlivých součástí (fortifikační prvky, počty a charakter 
příkopů, palisády. polemika o existenci či neexistenci valů). Stejně systematicky představuje 
práce i dosud v literatuře uváděné funkce rondelů a rondeloidů. Je třeba již na tomto místě 
poznamenat, že v textech či v závěru kapitol se objevují vlastní názory autorky na zmiňovaná 
témata. Ne snad, že by šlo přímo o nové interpretace, i když ty se v případě témat, podobných 
našemu, nabízejí v mnoha variantách, více či méně věrohodných. Druhá část práce pojednává 
o neolitické sociokultovní architektuře na území Čech. Autorka připravila přehled a komentář 
dosavadních nálezů rondelů a rondeloidů v Čechách, včetně novějších nálezů z území Prahy. I 
zde se autorka snažila zahrnout v informacích veškerou dostupnou literaturu, popřípadě i 
kontaktovala autory výzkumů novějších nálezů osobně. 

Vzhledem k nutnému zohlednění "časoprostorových" souvislostí se autorka v třetí částí 

zabývala památkami podobného typu také v mladších obdobích nejen ve střední Evropě. A 
opět se prezentuje poctivým přehledem dostupných analogií, svědčícím o dobré práci 
s literaturou. V páté části připomíná jednu z častých variant výkladu funkce pravěké 

sociokultovní architektury - funkci astronomickou. která se stala základem nového 
mezi vědního oboru archeoastronomie. Na konkrétních příkladech jsou zde uvedeny 
argumenty, které svědčí o oprávněnosti takového určení funkce kruhových objektů. 

Poslední část práce představuje poměrně stručné shrnutí, již výše ovšem komentované 
zmínkou o dílčích závěrech či autorčiných postojích v jednotlivých kapitolách. A popravdě 
řečeno - lze vůbec očekávat v případě takto specifických archeologických objektů širší 
závěry?! Přestože je existence kruhových objektů archeologii známa již takřka 90 let, přesto 
při současném stavu výzkumných možností i možností interpretace asi nelze odhalit víc, než 
dosud odhaleno je. I tak je možno o některých dílčích závěrech (např. interpretace funkce 
rondelů a rondeloidů) polemizovat nebo dokonce přidávat výkladové teorie další a další. 

Závěrem lze shrnout, že autorka se zadání úkolu diplomové práce věnovala odpovědným 
způsobem, prokázala velmi dobrou schopnost práce s domácí i zahraniční literaturou a 
částečně prezentovala i své vlastní názory na některé problémové okruhy. Také fonnální 
stránka práce je uspokojivá, najdeme pouze nemnohé překlepy. Kladně lze hodnotit i poměrně 
bohatou obrazovou dokumentaci. Z těchto důvodu doporučuji diplomovou práci Kateřiny 
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Praha, 11.5. 2007 doc. PhDr. Mirosl;ťv Popelka, CSc. 


