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Bakalářská práce P. Sedláčkové je věnována skupině předmětů, které jsou rozšířeny 

v jihovýchodní části Evropy od Řecka a Balkánu až do Evropy střední. Jde o ozdoby ze 

schránek mořských mlžů rodu Spondylus, které představují v horizontu mladší doby kamenné 

poměrně luxusní předměty, které jsou nalézány zejména jakou součást hrobové výbavy. Tyto 

skutečnosti vytvářejí u skupiny těchto památek předpoklady, aby byly dle možností využity 

pro charakteristiku sociální struktury pravěké společnosti. 

O toto se rovněž pokouší autorka ve své bakalářské práci. Úvodní kapitolky práce jsou 

však věnovány podrobnější charakteristice možností využívání schránek mlžů v pravěku, 

jednotlivým typům mlžů ajejich původu. Největší důraz je pak kladen na schránky mlže typu 

Spondylus. které se objevují rovněž v hrobových nálezech kultury s lineární keramikou 

v České republice a na Slovensku. P. Sedláčková připomíná rovněž teorie na určení 

zdrojových oblastí, odkud byly tyto luxusní předměty distribuovány. V této souvislosti se 

zamýšlí nad způsoby takové distribuce a přiklání se k názorům, že schránky se stávaly 

předmětem jakési vznikající dálkové směny, aniž bychom byli v současné době schopni určit, 

co bylo adekvátní protihodnotou v takovém procesu. Ale stejný problém řeší archeologie i 

v případě některých dalších surovin, mezi něž v období neolitu patří především kamenné 

suroviny na výrobu štípané industrie a snad i sůl, která byla v době po přechodu na převážně 

rostlinnou složku potravy nezbytnou a ne ve všech oblastech dostupnou. 

Autorka připomíná i otázku, v jaké podobě byly spondyly směňovány a zda se pak finální 

výrobou typických šperků nezabývali alespoň polo.specializovaní .{perkaři. Zamýšlí se nad 

funkcemi, které výrobky z importovaných schránek mlžů mohly plnit a jaký měly význam 

v životě neolitického člověka. Studiem literatury se přesvědčila, že zařazení spondylových 

šperků do hrobové výbavy neolitických hrobů příslušného chronologického horizontu bylo 

výběrové. Vedle toho ale uvádí i příklady nálezů těchto památek také v prostředí sídlišť, což 

je typické zejména pro jihovýchodní oblasti Evropy. zatímco střední Evropa zaznamenává 

výskyt spondylů výhradně na pohřebištích. Nabízí se možný výklad, že čím dále od zdrojové 

oblasti, tím méně dostupným a i více luxusním a prestižním se tento předmět stává. 

V další části práce popisuje P. Sedláčková jednotlivé známé druhy ozdob z tohoto 

materiálu. aby se poté zaměřila již na souhrn poznatků o sociální struktuře neolitické 



společnosti, na jehož pozadí pak se snaží interpretovat úlohu spondylů. Připomíná zde možné 

varianty procesů, které z vybraných osob tvoří ty povolané, kteří jsou po smrti vybaveni 

luxusním předmětem, zdůrazňujícím postavení zemřelého. Oporou k těmto úvahám bylo 

autorce srovnání výskytu spondylů na pohřebištích ve Vedrovicích a v Nitře. Výsledkem je 

zjištění, že spondyly a výraznější výbava je u mužských pohřbů, i když i v ženských a 

dětských hrobech se tento nález rovněž objevuje. V souhrnu to svědčí spíše o významu 

postavení muže v neolitické společnosti, což odporuje dřívější, i když stále přetrvávající 

interpretaci tzv. matriarchátu v mladší době kamenné. 

Bakalářská práce P. Sedláčkové se zaměřila na problematiku, která např. v české 

archeologické literatuře nebyla souhrnně zmíněna od studie S. Vencla v roce 1959. Považuji 

tento souhrn poznatků za poměrně užitečný, navíc v interpretační části, vysvětlující význam 

spondylu pro charakteristiku sociální struktury společnosti mladší doby kamenné najdeme i 

vlastní postoje autorky k danému problému. Po formální stránce je zřejmé, že autorka nemá 

dosud větší zkušenosti s přípravou delšího odborného textu, o čemž svědčí některé výrazy a 

spojení. Jinak však práce splňuje požadavky na rozsah i obsah bakalářské práce, a proto ji 

doporučuji k dalšímu řízení. 
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