
Posudek diplomové práce Juraje Koval' a: Uudské pozostatky na sídliskách českého 

oeolitu - Humao reamins on the settlement sites of the Czech Neolithic period, 129 stran 

textu (včetně literatury), 52 tab. Praha 2010, Univerzita Karlova. 

V magisterské práci se autor věnuje tématu, které zpracoval již ve své bakalářské práci, a sice 

problematice lidských pohřbů na sídlištích. Svůj zájem tentokrát rozšířil na období neolitu, 

čímž se mu naskytla možnost porovnání daného fenoménu se závěry zmíněné práce 

bakalářské, ve které řešil pohřbívání v situacích eneolitických. 

Heuristickým základem mu byla Archeologická databáze Čech a je třeba ocenit, že s ní 

pracoval velmi kriticky a snažil se, pokud to bylo možné, všechny údaje ověřit, revidovat, 

zejména posouzení prostorového vztahu pohřbených lidských pozůstatků k obytným areálům. 

Za pozitivní prvek je možné rovněž považovat práci s nálezy dosud nepublikovanými 

(Hostivice, Praha-Dejvice, Liboc a Ruzyně), které tak potenciálně nemohly být zatíženy 

literárními interpretacemi jednotlivých výkopců. 

V metodice hodnocení lidských pozůstatků na sídlištích vyšel ze systému formulovaného již 

v práci bakalářské, kdy se snažil postihnout důvody, které mohly vést k takovémuto způsobu 

zacházení s lidkými těly, a sice důvody v rovině rituálně-pohřební, nerituálně-pohřební a 

konečně situačního a morálně-právního jednání. Otázkou ovšem zůstává, zda např. nelze 

případy z poslední kategorie řadit též alternativně do prvních dvou. Sebevrazi byli ve 

středověku pohřbíváni z morálně-právních důvodů za hřbitovní zdí, sice nestandardně, ovšem 

pohřbeni byli, mohli bychom tedy tyto pohřby hodnotit i jako součást množiny pohřebně 

rituálního jednání, byť jiného typu než u většiny smrtelníků. Nutno ovšem dodat, že autor si 

plně uvědomuje, že nelze klást rovnítko, resp. vždy nelze klást rovnítko mezi archeologické 

formalistní struktury a jejich otisk v živé kultuře. Archeologie však bohužel pracuje a i nadále 

bude pracovat se stejnými prameny, čili pochybnost, že naše formální struktury v krajním 

případě vůbec nemusí odrážet normy minulé reality, ji bude provázet i nadále. 

Za velmi přínosnou je třeba považovat pasáž o zřejmě prvním početnějším pohřebišti lineární 

keramiky v Čechách, a sice skupince kostrových hrobů v Praze-Liboci, sestávající nejméně 

z 13 hrobů. Situaci ovšem provází obvyklé potíže vyplývající z dosud nezpracovaných 

výzkumů, zde zejména chronologický vztah neolitického sídliště prostorově se překrývajícího 

se zmíněnými hroby. Je proto třeba ocenit výklad autora, který si tyto problémy plně 

uvědomuje a alternativně uvažuje o regulérních pohřbech (v jamách k tomuto účelu 

vyhloubených) či pohřbech v sídlištních objektech. 



Jiným problémem je, zda šlo o (regulérní) pohřby na současném sídlišti či zda jsou obě entity 

asynchronní. Zajisté tomu tak v některých případech bylo, jako argument pro současnost obou 

však často bývá používána horizontální stratigrafie (např. bavorský Aiterhofen, zde str. 23-

24), kdy hroby respektují půdorysy dlouhých domů, nepřekrývají je. Tyto stratigrafie ovšem 

mohou být falešné, jak ukazuje pohřebiště v Miskovicích. (Žárové hroby vypíchané keramiky 

se zde "vyhýbají" půdorysům lineární keramiky, bez znalosti chronologie by tedy šlo o jasný 

doklad současnosti. Hroby byly zřejmě zahlubovány i do destrukcí-muld po domech a ty byly 

posléze odorány, proto dnes uvnitř půdorysů chybí, srv. Zápotocká 1998, 47, Abb. 10; 

autorův krátký komentář na str. 83.) Pokud by se tedy autor chtěl danému studiu věnovat i 

nadále, bylo by vhodné reflektovat též působení výše uvedených postdepozičních vlivů na 

utváření archeologických pramenů, včetně zvýšené pozornosti dynamice vývoje sídlení i 

pohřbívání v místě. To, co dnes vidíme na plánech nalezišť, automaticky neznamená, že tomu 

tak bylo i ve skutečnosti a že vše bylo současné, i když je situace hodnocena (zpravidla dle 

souborů náhodně seskupených zlomků rozbitého nádobí) jako chronologicky koherentní. 

Při hodnocení pohřebních zvyklostí v neolitu se autor neomezuje pouze na českomoravské 

prostředí, velmi výrazným způsobem jsou komentovány i nálezy v našem nejbližším 

sousedství (např. Talheim, Herxheim, Schletz, bavorská pohřebiště lineární keramiky atd.), 

které se snaží interpretačně aplikovat i na nálezy české, resp. jejich interpretace je jimi zjevně 

ovlivněna. 

Magisterská práce Je doplněna bohatým poznámkovým aparátem, podrobným soupIsem 

lokalit a obrazovou dokumentací. Jako vždy lze nalézt formální nedostatky, např. chybí 

měřítka na tab. 4 a 11. Dílo každopádně splňuje nároky kladené na magisterské práce a proto 

je d o por II Č II j i k obhájení. 

V Praze dne 6.9.2010 t ~~ .1//. 
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