
Posudek vedoucího bakalářské práce 

Michaela LANGOVÁ: Výpověd' objektů s lidskými kosterními pozůstatky na sídlišti únětické 

kultury ve Vliněvsi, okr. Mělník. Bakalářská práce. Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou, 

Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta. Praha 2009. 101 str., 6 tab. a 12 grafů v textu, 55 

celostránkových tabulek, 18 obr. (bar. foto), 3 plány, příloha - antropologický posudek. 

Téma bakalářské práce Michaely Langové bylo stanoveno po dohodě s Mgr. Petrem Limburským, 

současným vedoucím výzkumu sídlištního areálu ve Vliněvsi u Mělníka v rámci zpracování 

mimořádně rozsáhlého a přitom svými výsledky velmi důležitého fondu z tohoto výzkumu. Vzhledem 

k tomu, že jde o práci bakalářskou, byl kvůli zvládnutelnosti zvolen pouze segment fondu, a to objekty 

s lidskými kosterními ostatky. Úkolem M. Langové byl kromě standardního zpracování (popis, rozbor, 

interpretace) také pokus o řešení otázky přítomnosti a stavu lidských kosterních ostatků v sídlištních 

objektech únětické kultury na základě tohoto souboru. M. Langová se podle mého názoru zhostila 

tohoto úkolu velmi dobře. 

Principem autorčina přístupu je porovnání souboru 22 objektů obsahujících lidské kostry a 

kosti se souborem 10 náhodně vybraných, ve stejné části areálu situovaných objektů srovnatelných 

rozměrů a výplně, avšak bez lidských ostatků. 

Členění práce je logické a odpovídá zvyklostem. Text uvádí kapitola seznamující velmi stručně 

se stavem výzkumu únětické kultury. Následuje obsáhlé pojednání o výskytu lidských kosterních 

pozůstatků v sídlištních objektech jednak obecně, jednak v rámci únětické kultury, dosavadních nálezů 

a názorů na možnost jejich vysvětlení včetně využití etnografických paralel (zde postrádám starší 

studii V. Spurného, věnovanou tomuto jevu v kultuře knovízské, ale s obecnějšími závěry) * . Kladně je 

třeba hodnotit terminologickou pasáž. Další partie se věnuje sídelnímu komplexu starší doby bronzové 

u Vliněvsi, jeho přírodním podmínkám, dějinám výzkumu a dosavadním nálezům. Těžištěm práce je 

zevrubná analýza nálezového fondu (nemovitého i movitého), především statistické vyhodnocení 

keramiky a kosterních pozůstatků, dobře ilustrované grafy v textu, a kapitola Diskuse, v níž autorka 

hodnotí výsledky analýzy a porovnání zjištění s "kontrolním vzorkem". Důležitý je popis metodiky 

práce, v němž autorka také poukazuje (velmi decentně) na obtíže, s nimiž se při zpracování nálezů 

setkala (ztráty při povodni r. 2002, ale také podstatné nepřesnosti a nedůslednosti v terénní 

dokumentaci). Díky poctivému přístupu dospívá M. Langová k poměrně zajímavým závěrům, 

týkajícím se např. výrazně vyššího výskytu keramiky vobjektech s kostrami pohozenými či 

dislokovanými (s. 57-58, 62-63), podílu řádných pohřbů na nálezech lidských koster v sídlištních 

objektech či zpochybnění hypotézy J. Rulfa o obětech za úrodu (s. 60), otázka podílu osob pohřbených 



v sídlištních objektech na celé populaci (s. 63; autorka si je vědoma, že ta bude lépe řešitelná po 

zpracování celého výzkumu). 

Citace v textu i soupis literatury odpovídají požadované úrovni. Jazyková úroveň práce je 

dobrá. Překlepy a pravopisné chyby (zejména v interpunkci) se prakticky nevyskytují. Nedostatky 

v úpravě (např. volné místo na konci s. 22; dodatečný popis grafu Č. 7 tužkou v posuzovaném výtisku) 

jsou zcela ojedinělé, úpravě jinak celkem nelze nic vytknout. 

Práce obsahuje objemnou obrazovou přílohu. Kresebnou dokumentaci keramiky (kresby 

odpovídají standardu, na kvalitě vyobrazení se však, jak je v poslední době u studentských prací 

obvyklé, nepříjemně podepsal barevný počítačový tisk; některé zlomky by bylo lépe tolik 

nezmenšovat) doplňují fotografické snímky střepů (velmi užitečné, bohužel nejsou vždy dostatečně 

ostré). Plány a řezy objektů s vyznačenými kosterními pozůstatky vyhotovila autorka podle terénní 

kresebné dokumentace; následující barevné fotografie umožnily verifikaci těchto výkresů. 

Předložená práce podle mého názoru splňuje nároky kladené na bakalářskou práci a doporučuji 

ji k obhajobě. 

V Praze dne 27.8.2009 
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