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Marika TISUCKÁ: Doklady myšlenkových a sociálních struktur v rámci jihočeské střední doby 
bronzové. Magisterská diplomová práce. Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou, Univerzita Karlova 
v Praze - Filozofická fakulta. Praha 2007. 80 stran + 26 stran katalogu, 95 obrazových tabulek, 2 mapy, I 
datová tabulka v textu a 2 velkoformátové ve volné příloze. 

Předložená práce volně navazuje na autorčinu bakalářskou práci Do/ní POO/al'í ve s/,~ední době hronzové 
z roku 2004. Zájmová oblast se rozšířila na celou jihočeskou oikumenu, předmět studia se naopak zúžil na 
"etnografické" posouzení nálezů z daného období a hledání jejich možné výpovědi o společenských 

aspektech života tehdejšího obyvatelstva. Podnětem pro tuto orientaci byly některé podobně zaměřené práce 
z německého prostředí, které přinášejí velmi zajímavé výsledky (např. Wiesner 2001). 

K východiskům a komplikacím práce jsem se již vyjádřila v posudku její bakalářské práce ze 3. 9. 
2004 (špatná či chybějící dokumentace starších výzkumů pohřebišť v jižních Čechách na rozdíl od 
západočeské větve českofalcké mohylové kultury, nedostatek kvalitního resp. moderního zpracování nálezů 
obecně a jejich částečná nedostupnost). Většina obtíží se obdobně vyskytovala i v této fázi práce. M. Tisucká 
se také musila podrobně seznámit s rozsáhlým nálezovým fondem uloženým v řadě museí a zároveň si 
osvojit obecnou znalost zejména bronzové industrie, aby byla schopna fond náležitě posoudit a vyhodnotit. 
Keramika jakožto samostatný okruh informací a problémú byla ponechána v této fázi stranou. Objektem 
studia se tak staly hrobové nálezy a depoty; autorka se soustředila na možnost identifikace a) projevú 
sociálního postavení jednotlivclt a b) dokladů náboženského myšlení a jednání. Pojem "myšlenkových a 
sociálních struktur" ovšem nabízí daleko širší spektrum možností (uvažování a motivace v profánní sféře, 
magie a další jevy příbuzné náboženství v úzkém smyslu, sociální a ekonomické vztahy mezi osobami, vztah 
osob k přírodě resp. krajině a jejím prvkúm atd.), a bylo by jistě na místě, aby se autorka těmito stránkami 
problematiky zabývala třeba jen okrajově nebo se o nich alespoií zmínila. Bez adekvátního poznání sídlišť, 
jejichž větší výzkumy proběhly v jižních Čechách jen vzácně a až na výjimky nejsou zpracovány a 
publikovány, však stěží lze tyto otázky řešit. 

Členění práce je logické (z formálního hlediska by ovšem bylo vhodné číslovat také podkapitoly). 
Autorka v úvodu stručně popisuje postup práce, následuje přehled dosavadního bádání, z něhož vysvítají 
příčiny stavu pramenné základny, pak zeměpisné vymezení studované oblasti a popis přírodních poměrů, 
jakož i definice časová, kde připojení přechodných horizontú k vlastní střední době bronzové ("dlouhá 
střední doba bronzová") považuji z dúvodu nejasností v jejich náplni a charakteru za nezbytné. 

Stěžejní pasáží práce je kapitola Analýza fondu, k níž patří datové tabulky a na niž přímo navazuje 
katalog zařazený až za samotný text práce. Zatímco depoty byly a jsou předmětem zájmu průběžně již od 19. 
stol. (Rich/ý 1894), identifikace či alespoií pravděpodobné vymezení hrobových celkú jihočeské 

středobronzové mohylové kultury v musejních sbírkách s využitím púvodních záznamú z inventárních knih a 
dalších dobových i pozdějších zdrojú je do jisté míry prúkopnickým počinem, zásadním nejen pro tuto práci, 
ale i pro další bádání (srov. např. Vích 200./). Autorka sleduje v hrobech a depotech, jak je identifikovala, 
zastoupení a frekvenci jednotlivých tříd a typú artefaktú z bronzu, jantaru a zlata. 

Kapitola věnovaná mohylám shrnuje poznatky o této formě hrobových staveb a názory na jejich 
povahu a význam. Zaměřuje se především na aspekty pohřebního ritu, resp. pohřebních obřadú a pravidel 
v závislosti na pohlaví a postavení pohřbených. S údaji z literatury konfrontuje vlastní poznatky zjihočeské 
oblasti, podrobněji rozebírá pohřební výbavu bronzovými předměty jakožto její nejúplněji dochovanou část. 
Zabývá se možným kontextem jejich výskytu - majetek pohřbeného, atribut jeho postavení. prvek 
pohřebních obřadú. Sleduje pravidelnosti v kombinacích šperkLI a součástí oděvu jakožto možné doklady 
"kroje" (atributly skupinové identity, sociálně podmíněné oděvní zvyklosti) a dochází k určitým zjištěním 
zejména v případě závěsků a nášivek, přičemž bere v úvahu, že nemusilo jít o oděv nošený běžně (či vúbec 
za života: tj. funerální oděv). Obdobně je koncipována následující kapitola o depotech, souvisej ící s hroby jak 
prostřednictvím zastoupených typů bronzových předmětú, tak zejména kategorií "Totenschatze". Po definici 
(doporučovala bych neomezovat se pouze na syntézu Hardin:;; 20M) autorka shrnuje způsoby jej ich 
interpretace; v závěrečné pasáži nazvané (nepi'"íliš logicky) Prostorové uspořádání depotů opět porovnává 
s vybranými hypotézami jihočeské nálezy. 

Zjištěný stav pramenné základny neumožiíuje, aby byla primárním východiskem úvah o společnosti 
střední doby bronzové, jejím náboženství a "duchovní kultuře" vúbec. Autorce tedy nezbylo než vycházet 
z. literatury (přeh led relevantn ích modelll a hypotéz) a vytvořit tak pro svá zj ištění nosnou konstrukci na 
základě poznání lépe prozkoumaných a dokumentovaných nálezů a nalezišť zjiných region!''t. 



Perspektivy další práce lze vidět jednak v pokračování kritického zpracování a vyhodnocení 
jihočeského nálezového fondu, což je podmínkou jeho vědeckého využití, jednak v intensivnějším propojení 
jihočeských poznatkú s nálezy v kulturně příbuzných západních Čechách a východním Bavorsku. Nezbytné 
bude zpřístupnění výsledkú výzkumú sídlišť. Bude třeba získat hlubší etnografické znalosti o tradičním 
oděvu ("kroji"), jeho fungování a významu v tradičních společnostech. V otázce náboženství bude pro příště 
přínosné studium širšího okruhu prací k této problematice, jmenovitě J. Neustupného, ačkol i jsou již starší 
(hl. Neustupný 1940), V. Podborského, ačkoli jeho úvahy jsou místy diskutabilní (např. souhrnně Podborský 
1996), nebo G. Kossacka, ovšem zaměřené na pozdější období (nověj i Kossuck 1999). 

Překlepy se objevují převážně v katalogu a seznamu literatury: nečetné pravopisné chyby se omezují 
převážně na nedostatky v používání čárek. Na s. 54 nepúsobí dobře dvě předložky za sebou ("společně s o 
několik km vzdálenějším hradištěm"); na s. 59 by bylo lépe česky psát "model IEMP" než ,JEMP model". 
Ani slohové prohřešky a formulační neobratnosti nejsou časté: např. v kapitole Analýza fondu začíná většina 
hesel ukazovacím zájmenem; na s. 24 je jehlice s hlavicí stočenou v očko označena jako ,Jeden z mála 
chronologicky citlivých typú" (namísto ,Jeden z málo ... "): tak i terminologické lapsy (s. 25: jehlici "s dírou 
v krčku" by jistě bylo lépe označit jako jehlici s provrtaným krčkem, o "oblé hlavici" nemluvě; zamět'1ování 
pojmú "spirála" a "rúžice", "pohřeb" a "hrob"). Politováníhodné jsou pak takové projevy neznalosti, jako 
např. na s. 2 I "v oblasti východního Hesenska a v Thi.iringenu" nebo chyby v názvu LUneburska. 

Seznam literatury zahrnuje odpovídající tituly od nejstarších po nejnovější, od velkých syntéz a studií 
po drobné, avšak dúležité regionální články. Abecední pořádek bohužel zdaleka není dúsledný. Citace v textu 
vesměs odpovídají standardu, chyby se vyskytnou ojediněle, např. "Salaš 2004" (s. 50) namísto 2005 (již 
správně na s. 5 I i v seznamu literatury), nebo chybění odkazu u klíčové zmínky o depotu z Polešovic na s. 53 
(Su/uš /997). Chybí rozlišení prací téhož autora z téhož roku malými písmeny (např. Chvojka 2006). 

Grafická úprava textu i příloh je dobrá (výj imkou je tab. 86 s chybným soutiskem nebo Mapa I 
s nepříliš vhodným řešením značek, navíc bez návaznosti na katalog: dúsledek nedostatku času?). Rozsah 
obrazových příloh je odpovídající. U nepřevzatých vyobrazení by bylo vhodné uvést autora kresby (vše 
zřejmě M. Tisucká). U nálezú na tab. 65 si nejsem jista datací do střední doby bronzové. 

Autorka se obtížného tématu zhostila se ctí. Osvědčila trpělivost a dúkladnost při revisi pramenného 
fondu a vybudovala tak své práci spolehlivý základ. Prokázala schopnost vlastní úvahy, dokázala samostatně 
formulovat problémy a nastínit možné cesty kjejich řešenÍ. Práci prúběžně konsultovala nejen se mnou, ale i 
s dalšími odborníky u nás i v zahraničí. Považuji proto také za užitečné, aby se M Tisucká věnovala 
problematice jihočeské střední doby bronzové i nadále, pokud možno v rámci doktorského studia. ) 

Předložená práce podle mého názoru plně vyhovuje nárokúlll na magisterskou diplomovou práci a 
doporučuji ji k obhajobě. 

V Praze dne 27. 8. 2004 PhDr. Zuzana Bláhová; Ph.D. 
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