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Diplomová práce L. V élové navazuje na její bakalářskou práci, v níž se věnovala dokladům pohřbívání 
dětí v neolitu a eneolitu na území naší republiky. Název poněkud klame, protože jejím těžištěm je 
pojednání o nálezech doby bronzové a předchozí etapy zemědělského pravěku slouží především ke 
srovnání; až závěrečná část shrnuje a hodnotí výsledky bádání pro období celého staršího pravěku, 
mladší pravěk (protohistorie) však nebyl předmětem zájmu. Výtka je to nicméně v podstatě formální. 
Počin L. V élové je třeba co do volby tématu označit v našem prostředí za průkopnický, neboť vlna 
kulturně antropologické orientace se v českém historickém i archeologickém bádání sice projevuje již 
delší dobu, avšak prací, jejichž základem je namáhavé a časově náročné shromáždění, utřídění, rozbor 
a vyhodnocení nálezového fondu jako nezbytná opora dalších úvah a závěrů, je dosud poskrovnu. 
Takovéto práce jsou přitom důležité nejen pro přínos nových zjištění a formulaci nových hypotéz, 
nýbrž také z metodologického hlediska pro identifikaci hranic možností poznání v tomto směru. 

Práce má klasickou a odpovídající strukturu. Označování římskými číslicemi působí osvěživě, 
ačkoli kombinace číslovaných materiálových kapitol s nečíslovanými obecnými v úvodu a v závěru 
může být matoucí. Po úvodu, vysvětlujícím rozsah zpracovávané látky a vztah k bakalářské práci, 
následuje krátký přehled dějin bádání, v němž autorka prokazuje dobrou znalost aktuální evropské 
oborové literatury zaměřené na tuto problematiku. Partie věnovaná východiskům práce přináší 

vymezení objektu studia, především definici dítěte, nutně pracovní, ale konstruovanou podle mého 
názoru realisticky, a poukazuje na problémy antropologického určování věku na kosterních 
pozůstatcích, zejména spálených, vztah hrobové výbavy a pohřbeného/pohřbených. 

Těžištěm práce je přehled dětských hrobů v jednotlivých etapách a kulturách doby bronzové. 
Přínosem práce je nikoli pouze shromáždění relevantních podkladů pro řešení problému, nýbrž také 
sledování a kritika oborových stereotypů spjatých s pohřbíváním dětí a věkovými kategoriemi obecně, 
jakož i aplikací nedostatečně podložených úvah a konstrukcí závěrů na jejich základě (např. pohřebiště 
Holešov v kap. LIJ - vztah věku a velikosti hrobové jámy). Autorka také upozorňuje na konkrétní 
nálezy, jejichž interpretace je po prověření skutečného stavu problematická. Výskyt dětských hrobů 
protoúnětické kultury pouze na pohřebištích (str. 20) je spíše než nějakým pravidlem dán tím, že 
soudobá sídliště neznáme; nedostatkem sídlištních nálezů je možno odůvodnit i stejnou situaci 
v českofalcké mohylové kultuře (str. 45). Vícečetnými a hromadnými hroby se zabývala ~. 1. 
Pleinerová1

, problému pohřbívání ve věteřovském období nejnověji Z. Benkovsky-Pivovarová . L. 
Vélová si je vědoma komplikací při určení kulturní příslušnosti starších i novějších nálezů ke kultuře 
únětické či věteřovské, byla nicméně nucena zařadit nález do té či oné tabulky a kapitoly; stálo by za 
pokus operovat pouze obecným zařazením do starší doby bronzové, případně, pokud je to možné, 
Reineckovými stupni, ačkoli se tak ztratí údaj o kulturním prostředí a zkreslení statistiky se ani tak 
nejspíše není možno zcela vyhnout. - Nedostatek dětských hrobů v českofalcké mohylové kultuře je 
podle mého názoru pravděpodobně z velké části spjat s dějinami bádání, protože jestliže většina mohyl 
byla spíše prokopána než zkoumána, přičemž se většinou nerozebíraly celé náspy, pak dětské hroby, ať 
již kostrové (se strávenými skelety) nebo žárové (s malým množstvím ostatků), nebyla-li výbava 
nápadná, jistě unikaly pozornosti nebo se do zorného pole archeologů vůbec nedostaly. Přehled nálezů 
uzavírá kapitola Shrnutí, která sumarisuje zjištěná data po jednotlivých kulturách pro vzájemné 
porovnání a autorka v ní poukazuje na faktory, které výsledky ovlivnily. V té souvislosti by bylo 
zajímavé adaptovat Tab. 10 a II tak, aby shrnovaly údaje pouze pro základní periody doby bronzové, 
protože ve stávající podobě jsou položkami kultury rozšířené jen na části území ČR a srovnávání mezi 
Čechami a Moravou je pak nutně zkreslené. 

I Ve sborníku Lorenz, H. (Hg.) 1981: Studien zur Bronzezeit. Festschrift rur Wilhelm Albert von Brunn. Mainz. 
2 V 15. svazku Pravěku (2008). 



Samostatné kapitoly jsou věnovány specifickým problémům: pohřbům dětí v nádobách, 
kanibalismu na dětech a obětování dětí; autorka shromáždila svědectví archeologická i etnografická a 
snaží se zaujmout vlastní stanovisko. Exkurs o zdravotním stavu dětí doby bronzové podle 
archeologických dokladů je v zásadě přehledem antropologicky zjištěných anomálií a stop 
onemocnění. Porovnání situace v neolitu, eneolitu a době bronzové spočívá v porovnání 
kvantitativních poměrů; k nejdůležitějším závěrům patří zjištění, že nejmenších dětí nechybí tolik, 
kolik se běžně předpokládá, a že nálezy nijak nepodporují tradovanou domněnku o neplnoprávném 
postavení dětí v pravěkých společnostech. 

Práce postihuje velký rozsah pramenů a prokazuje autorčin značný rozhled po literatuře; 

shromáždění, utřídění a vyhodnocení údajů je oceněníhodným výkonem. Jestliže budeme uvažovat o 
tom, že některé údaje nezjištěné z publikací by obsahovaly nálezové zprávy, nebo že charakteristiky 
dětských hrobů by byly výmluvnější v porovnání s ostatními hroby na lokalitách, jde o podněty pro 
další řešení problematiky na úrovni doktorské disertační práce, nikoli o kritiku práce diplomové. 

Citace jsou převážně správné, jak co do odkazů v textu, tak položky v seznamu literatury. Ten 
zaujímá dvanáct stran a lze jej označit za velmi kvalitní, přičemž obsahuje především množství 
materiálových článků od 19. stol., ale i nové specialisované studie archeologické, etnologické a 
přírodovědné. Nechybí seznam zkratek. 

Jazyk práce je kvalitní, prakticky bez chyb a slohových nedostatků (str. 8 "blížeji" místo blíže; 
str. 10: odkaz na pozn. 3 by bylo lepší vložit až za slovo "hrobů", název nejstarší fáze EŠKK zní 
Chlopice-Veselé, nikoli Chlopice-Veselé; str. 17: Vliněves, nikoli Vlíněves; str. 19: Gottwald, nikoli 
Gottvald; str. 23: "dvěmi"; str. 24: názvy kapitol uvádíme velkým písmenem, užití tří teček je zde 
nevhodné; str. 27: "rakev s anty" neexistuje, nesklonný termín "ante" patří architektuře, zde jde jistě o 
držadla jako u našich necek; str. 60: "pasuje"; aj.). Odborná terminologie je zvládnuta bez výhrad. L. 
Vélová se již v problematice dobře orientuje a je si vědoma ošemetnosti některých tradičně užívaných 
pojmů jako např. hrob a pohřeb, milodar a přídavek, popř. i výbava, rituální a pietní uložení apod. 
V dané situaci by patrně nejlepším řešením bylo pokusit se tyto pojmy vybrat a v úvodu definovat, 
potažmo vysvětlit, v jakém smyslu se jich v práci používá. Bylo by vhodné sjednotit názvosloví 
kulturních jednotek - např. u věteřovské kultury používá autorka - zjevně pod vlivem zdrojové 
literatury - střídavě i označení "skupina" nebo "typ"; nesoulad se dostal i do nadpisu kapitoly LUlI, 
který neodpovídá položce v obsahu. 

Obrazové přílohy obsahuje práce v potřebném rozsahu a odpovídající kvalitě. Z formálního 
hlediska lze pouze vytknout, že za číslem obrázku má být tečka, či (což je závažnější) že na některých 
tabulkách chybí měřítko. Součástí práce jsou také databázové tabulky nálezů; struktura je dobře řešena 
(bylo by možno ještě je zjednodušit vhodně sestavenými zkratkami a kódy) a lze je považovat za 
solidní základ analýz. 

Předložená práce podle mého názoru naprosto splňuje nároky kladené na diplomovou práci a 
doporučuji ji k obhajobě. Práci navrhuji hodnotit známkou výborně. 

V Praze dne 26.6.2010 
~~ae.I~ 

PhDr. Zuzana Bláhová, Ph. D. 


