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Střední doba bronzová náleží v jižních Čechách k epochám značně opomíjeným, přestože pro 

tuto dobu charakteristické mohylové hroby představují jednu z nejtypičtějších pravěkých 

památek tohoto regionu. Je příznačné, že základní pramenný fond tohoto období pochází 

převážnou většinou ze starých, nedostatečně dokumentovaných výzkumů (či spíše výkopů) 

ještě z 19. a počátku 20. století. Můžeme sice uvést i několik novějších terénních akcí, které 

přinesly podstatné rozšíření našich znalostí zejména o sídelních aktivitách jihočeské populace 

střední doby bronzové, doposud nám však citelně chybí moderní a kritické komplexní 

zpracování hrobových nálezů a na tomto základě formulované teoretické otázky. Právě tohoto 

nelehkého úkolu se až nyní zmocnila M. Tisucká ve své diplomové práci. 

Autorka byla postavena před obtížný problém už ve fázi heuristické, kdy musela v rámci 

mnoha muzejních sbírek shromáždit, utřídit a zdokumentovat sice obsáhlý, ale mnohdy jen 

torzovitě dochovaný nálezový fond z jihočeských mohyl a dep otů střední doby bronzové. Z 

vlastní zkušenosti vím, že se této práce ujala se vší zodpovědností - výsledkem je pak cenný 

katalog lokalit a nálezů, včetně kvalitní obrazové dokumentace artefaktů (tab. 1-95). V rámci 

obrazové přílohy zařadila M. Tisucká i dvě mapky - jednu se sledovanými depoty a druhou s 

rozšířením mohylových hrobů. K této mapce bych měl jednu výhradu, neboť autorce na ní 

"vypadla" důležitá oblast jižně od Českých Budějovic (Plav, Opalice) a západně od Českého 

Krumlova (Chvalšinsko). 

Samotná diplomová práce Mariky Tisucké má vcelku tradiční podobu. Po úvodní stati je 

podán přehled vývoje studia střední doby bronzové v jižních Čechách, z něhož jasně vyplývá 
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dominantní zaměření jihočeských archeologů na výzkumy mohyl v 19. a počátkem 20. století 

a markantní úbytek jejich zájmu o tuto problematiku zejména ve druhé polovině 20. století. 

Zmínku by si však zasloužily alespoň některé z těch nemnohých výzkumů středobronzových 

mohyl, prováděných moderními metodami ve druhé polovině 20. století, jako např. výzkum 

A. Beneše na pohřebišti v Obecním lese u Týna nad Vltavou v letech 1971-1972, P. Brauna u 

Křtěnova v polovině 80. let či P. Zavřela v Radošovicích v letech 2001 a 2002. Omluvou 

budiž skutečnost, že tyto výzkumy zatím nebyly zpracovány ani podrobněji publikovány. 

Druhou část diplomové práce Mariky Tisucké zaujímá typologicko-chronologická analýza 

jednotlivých bronzových a stručně i jantarových a zlatých artefaktů, pocházejících z 

jihočeských mohyl či dep otů střední doby bronzové. Hodnocení jednotlivých předmětů je sice 

poměrně stručné, ale výstižné a lze je bez vážnějších připomínek akceptovat. 

Nejobsáhlejší částí předložené práce je kapitola o mohylách. Zde se snad nejvíce odráží 

neutěšený stav jihočeské pramenné základny, a tak si autorka většinou vypomáhá paralelami z 

jiných regionů, zejména ze západních Čech. Velmi přínosná je pak relativně-chronologická 

tabulka rekonstruovaných mohylových celků, obsahující 148 záznamů. Škoda jen, že autorka 

tam uvedené údaje nijak blíže nekomentuje. O to větší pozornost pak věnuje analýze hrobové 

výbavy, což je ostatně nutným předpokladem pro naplnění vlastního cílu práce, daném již v 

jejím názvu. Hlavním zájmem M. Tisucké bylo na základě tohoto rozboru odlišit mužskou a 

ženskou pohřební výbavu, která při absenci antropologických dat u starších výzkumů může 

jako jediná stanovit pohlaví pohřbené osoby. Zatímco tak mužské pohřby obsahují zpravidla 

zbraně a pracovní nástroje, pro ženské hroby jsou charakteristické zejména šperky a součásti 

oděvu. Autorka zde přináší několik zajímavých zjištění, např. že se vylučují kombinace 

srdcovitých závěsků a nášivek v jedné pohřební výbavě. Nevíme však, odráží-li tento fakt 

odlišné sociální postavení pohřbených, jejich odlišný věk či pohlaví a nebo ještě něco úplně 

jiného (např. opozici slunečního a měsíčního symbolu, jak autorka naznačuje v předposlední 

kapitole). 

V další kapitole se Marika Tisucká věnuje depotům - stálo by zde za zdůraznění depotům 

bronzových nebo měděných předmětů, neboť keramická depozita zatím nebyla (s jedinou 

výjimkou, kterou representuje Vacíkov u Březnice) v jihočeském regionu spolehlivě 

prokázána. Hlavní pozornost zde autorka věnuje hledání motivů jejich ukládání, a tím i jejich 

dnešní interpretaci, jihočeské nálezy však při tom v podstatě nezmiňuje. Těm je věnována 

větší pozornost pouze v pasáži věnované geografickému rozložení depotů. V této kapitole 

bych také doporučoval zamyšlení nad otázkou, proč jsou v některých obdobích depoty 

relativně časté (např. v jižních Čechách v přechodných obdobích BA2/B 1 a BC2/D) a v jiných 
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naopak zcela chybějí, což je ve sledovaném regionu právě ve vlastní střední době bronzové 

(BB -BC). 

Na základě provedených analýz pak M. Tisucká přistupuje k syntetickému zhodnocení, 

které je obsaženo v kapitolách o společnosti a duchovní sféře lidí ve střední době bronzové. 

Pravdou zůstává, že již několikrát zmíněný limitovaný stav jihočeského pramenného fondu 

neumožňuje řešit tuto problematiku příliš konkrétně, a tak autorka spíše shrnuje jinde 

publikované údaje a jihočeské příklady uvádí spíše pro doplnění. Zajímavá je autorčina 

myšlenka vazby srdcovitých závěsků s motivem býčích rohů, resp. přímo s nebeskými 

božstvy. Jednalo by se tak o určitý protiklad k terčovitým či kolečkovitým závěskům, které 

pravděpodobně representují solární symboliku. 

Předloženou diplomovou práci Mariky Tisucké hodnotím, přes některé výše uvedené 

drobné výhrady, jako velice zdařilou. Přestože k problematice sociálních vztahů či k 

rekonstrukci duchovního života tehdejší populace přinášejí jihočeské nálezy jen málo nových 

podnětů, pokusila se autorka z tohoto minima pramenů vytěžit maximum. Velmi důležité je 

pak autorčino shromáždění, dokumentace a rekonstrukce nejdůležitějších hrobových celků, 

které povětšinou dosud nebyly kriticky utříděny, zhodnoceny ani moderně publikovány. Práce 

M. Tisucké se tak stane dobrým základem pro další studium tohoto období v jihočeském 

regIOnu. 

Málo lze práci vytknout i po stránce formální. Snad jen bych poukázal na některé v soupisu 

literatury neuvedené, avšak v textu citované práce, jako např. Schulze-Foster 1989 (citováno 

na s. 32), Muller-Karpe 2001 a 2003 (s. 63), Wels-Weyrauch 1978 (s. 64) nebo Kaul 2004 (s. 

65). Také v textu postrádám odkazy na obrazovou přílohu, zejména v analytické pasáži 

bronzových a dalších atefaktů - zejména pro čtenáře, kteří nejsou specialisty na dobu 

bronzovou, by tyto odkazy byly neocenitelnou pomůckou. 

Diplomovou práci Mariky Tisucké doporučuji k obhájení a navrhuji její klasifikaci známkou 

výborně. 

Mgr. Ondřej Chvojka, PhD. 
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