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Hlavním úkolem bakalářské práce A. Chvátalové bylo vyhodnocení výsledků záchranného 
archeologického výzkumu raně středověkého pohřebiště na katastru Prahy-Vinoře. Šlo o 
poměrně malou nekropoli čítající celkem 24 pohřbů (dá se předpokládat, že byla odkryta její 
větší část) a můžeme ji tedy spojovat s lokální venkovskou komunitou. Výzkum dr. Jiřího 
Ungera byl veden velmi pečlivě a autorka tak měla k dispozici kompletní plánovou 
dokumentaci, nálezovou zprávu, i řadu expertíz včetně antropologického určení. Kromě 
prezentace katalogu pohřbů a elementárního vyhodnocení pohřebního ritu a hrobových výbav 
bylo úkolem práce zasazení nekropole do regionálních souvislostí „zázemí“ hradiště v Praze-
Vinoři a komparace lokality se srovnatelnými pohřebišti v regionu středních Čech. 

Toto zadání podle mého názoru autorka z velké části naplnila, k výsledku ale lze mít 
řadu dílčích výhrad: Ty se týkají v prvé řadě formálních nedostatků (např. časté absence 
přesných odkazů na citovanou literaturu), ale také nepochopení náplně některých základních 
archeologických termínů. Jinak si např. nelze vysvětlit rozporuplné souvětí: „V jednom 
případě je evidována superpozice. Jde o hroby č. 05 a 14. Hrob číslo 14 leží pod hrobem č. 05. 
Hroby leží v severo-západním rohu pohřebiště. Pravděpodobně byly hroby označeny, protože 
se nepřekrývají (str. 16).“ Mnohem více úsilí také mohlo být věnováno jak hodnocení 
nalezených keramických nádob. Autorka v podstatě vycházela jen z restaurátorské zprávy L. 
Svobodové, která zřejmě obsahuje řadu přinejmenším problematických formulací (keramika 
byla vyráběna na kruhu apod.) i neadekvátní terminologii. Na řadě míst je zjevné nekritické 
přebírání (někdy protichůdných) informací bez vlastního úsudku. 

Navzdory uvedeným výhradám se domnívám, že práce z velké části naplnila zadání a 
lze souhlasit s jejími hlavními závěry (tj. datování, sociální atribuce). Po výrazných 
korekturách bude možné práci publikovat. Navrhuji proto hodnocení velmi dobře.  
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