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

neolitu - Human reamins on the settlement sites of the Czech Neolithic period, 129 stran 

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

Juraj Koval' zůstává v tématu diplomové práce u problematiky pohřebního ritu ve 

společnostech staršího pravěku. Zatímco v bakalářské práci, obhájené v roce 2007, se věnoval 

analýze lidských pozůstatků na sídlištích pozdní doby kamenné, v předložené práci se zabývá 

lidskými pozůstatky z období neolitu. Stále více badatelů se v posledních letech zabývá 

interpretací nálezových situací a s nimi spojených jevů, které jsou k dispozici na základě 

studia pohřebního ritu jednotlivých chronologických období i kultur. 

Před lety se snažilo pochopení významu nálezů lidských pozůstatků na sídlištích v českém 

neolitu Jan Rulf, který ve své studii vystihl povahu sídlištního pohřbívání v období neolitu a 

poukázal na skutečnost, že pohřby na sídlištích nepatří mezi jakési rarity pohřebního ritu, 

nýbrž že jsou jeho součástí, i když s určitou osobitou charakteristikou. Stejnou zkušenost 

zaznamenal i J. Koval' ve své bakalářské práci pro období eneolitu. Pro český eneolit existuje 

řada studií, věnovaných pohřbívání (zejména pro kulturu se šňůrovou keramikou a kulturu 

zvoncovitých pohárů). Téma bakalářské práce však nabídlo další možnosti využití nálezů 

pohřbených (a to ať rituálně či nerituálně) příslušníků eneolitických kultur a upozornilo na 

důležitost zevrubného rozboru všech dostupných nálezových okolností a extrakci 

dosažitelných vypovídacích možností jednotlivých nálezů. Autor tehdy vyslovil předpoklad, 

že různé praktiky pohřbívání v rámci sídlišť i vlastních sídlištních objektů jsou v kulturách 

eneolitu aktivitou vcelku dosti rozšířenou. Nelze je tedy považovat za jev výjimečný, spíše 

autor (ve shodě se závěry J. Rulfa pro období neolitu) prosazuje myšlenku, že takovéto 

praktiky jsou vlastně součástí obecného modelu nakládání se zemřelými v uvedeném období. 

Stejný problém se snaží řešit i v předložené diplomové práci, věnované tentokrát 

předchozímu chronologickému období - neolitu. Opět je v úvodu práce představena metoda 

práce a vysvětlen model, který je aplikován na nálezy, shromážděné do databáze při pečlivém 

a dosti obsáhlém souboru deskriptorů, které jsou podrobně popsány v seznamu za přehledem 

použité literatury. V kontinuitě s bakalářskou prací je i hlavní část práce diplomové nazvána 

Panoráma českého neolitu. 

Autor shromáždil všechny momentálně dostupné nálezy lidských pozůstatků na sídlištích 

hlavních neolitických kultur. Prospěšná je zejména jeho snaha zahrnout i nálezy, které 

poskytly archeologické výzkumy z minulých let, jejichž výsledky však jako nepublikované 

zůstávají archeologické veřejnosti dosud nepřístupné. Dalším kladem práce je i pokus o 



zachycení sledované problematiky ve středoevropském kontextu, nabízejícím řadu analogií, 

umožňující (nebo vylučující) podobnou interpretaci i z hlediska nálezové situace v Čechách. 

Autor znovu dochází k závěru, že pohřební aktivity neolitického obyvatelstva se 

nesoustřeďují jen na klasické pohřební areály, ale že i sídlištní areály sloužily různým 

způsobem i s různými přístupy k pohřbívání rituálnímu i nerituálnímu. Z práce je patrný velmi 

dobrý přehled autora o domácí i zahraniční literatuře, řešící problematiku pohřebního ritu, 

stejně jako jeho schopnost interpretovat archeologické nálezy a jejich další souvislosti. 

Rovněž formální stránka diplomové práce je na velmi uspokojivé úrovni, autor se vyjadřuje 

jasně a srozumitelně a lze ocenit i odbornou úroveň jeho projevu. 

Ze všech výše uvedených skutečností lze konstatovat, že diplomová práce J. Kovaľa 

splňuje všechny nároky, kladené na tento druh prací a proto ji lze jednoznačně doporučit 

k dalšímu řízení. 
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Praha, 31.8. 2010 

linh'Crl.!t\{: K:lrlílVa " f'r21.C 
Fih,z~rh'k$\ f;~k:.~l~~ (2} 

(1~,t~4 ~:ril r;':.lYC; '.! T~~úiJt \1r.\bJ dtjtilP.OU 
;~lr 1",- ~,~ ~'",,:,.~.~ "'?n 


