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Autorka předloženou diplomovou prací tématicky navázala na práci bakalářskou, 

obhájenou v roce 2006. Zatímco zmíněná bakalářská práce pojednávala o kulturách mladší a 

pozdní doby kamenné v Čechách a na Moravě, diplomová práce se (bez podrobnějšího 

avizování v názvu práce) zabývá problematikou dětských pohřbů v kulturách doby bronzové. 

Autorka také oba texty od sebe vzájemně neizoluje, součástí posuzované diplomové práce je 

kapitola, věnovaná srovnání zjištěných výsledků v chronologických horizontech neolit -

eneolit - doba bronzová. Zpracovávané téma, dříve poněkud opomíjené, se v současné době 

stále častěji objevuje v podobě dílčích studií i větších monografií, svůj podíl nyní znovu 

přidává i L. V élová. Lze ocenit důkladnost v přístupu k řešené problematice, snahu o co 

nejširší záběr vhodné a dostupné odborné literatury a rovněž aplikaci takového 

metodologického přístupu, který vyhovuje dané problematice a zůstává v mezích reálné 

odborné interpretace výsledků analýzy. 

Lucie V élová připravila podrobnou databázi nálezů, které shromáždila díky studiu 

nálezových zpráv v Archeologickém ústavu A V ČR v Praze a dále využitím domácí i 

zahraniční odborné literatury. V kapitole Východiska práce vysvětluje výběr jasných kritérií, 

limitujících zahrnutí jedinců do zmíněné databáze s vědomím, že tento výběr musí být co 

možná nejméně subjektivní. Na rozdíl od práce bakalářské, kde počet nálezů v kulturách 

neolitu a eneolitu byl přece jen poněkud nižší, v diplomové práci je databáze naplněna celkem 

1318 nálezů. Počty v jednotlivých kulturách doby bronzové pochopitelně kolísají, a to 

v závislosti na nálezové základně pohřebních areálů a ostatních hrobových nálezů a větší 

omezení v tvorbě databáze přinášejí rovněž kultury se žárovým ritem, kde je například 

vyloučeno určení pohlaví, respektive věk pohřbeného. 

Autor posudku nechce hodnotit oprávněnost zařazení a interpretace nálezů z jednotlivých 

lokalit starší až pozdní doby bronzové - to spíše přinese druhý posudek dr. Z. Bláhové. 

Komentář patří spíše systematičnosti a odpovědnému přístupu autorky práce, která 

shromáždila značně velký soubor, z něhož čerpala jednotlivé údaje, nutné pro sestavení 

databáze. Možnosti interpretace zjištěných výsledků jsou mnohdy poměrně omezené, přesto 

se L. V élová snažila o vyslovení určitých charakteristik, nebo spíše zdánlivých zákonitostí, 

provázejících pohřby dětí různých věkových skupin. Užitečné je i srovnání jednotlivých 

kultur doby bronzové, jakož i porovnání všech zatím sledovaných období pravěku - neolit 



eneolit - doba bronzová. Přes veškeré snahy při shromáždění dat k analýze i při pokusu o 

jejich interpretaci zůstává otevřenou otázka, zda lze skutečně postihnout všechny nebo 

alespoň ty základní prvky v chování pravěké společnosti při zacházení se zemřelými jedinci 

v dětském věku. Stejně je tomu tak i v otázce postavení dítěte/dětí v životě raně zemědělských 

i mladších společností. I přes tato uvedená úskalí lze v práci L. V élové sledovat pozitivní 

vývoj i schopnost zaujmout k výše zmíněným otázkám vlastní stanovisko. Lze jen očekávat, 

že autorka se bude tématem dětských pohřbů, ale i dětství v pravěku jako takového, zabývat i 

nadále, a že obohatí archeologickou literaturu o nové přístupy a informace. 

Práce je po stránce obsahové plně vyhovující a totéž je možno konstatovat u stránky 

formální. Gramaticky i slohově je až na drobnosti velmi dobrá, kvalitní jsou i obrazové 

přílohy. Diplomová práce L. Vélové splňuje tedy všechny požadavky, kladené na úroveň 

diplomových prací a proto ji doporučuji k dalšímu řízení. 


