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Disertační práce je věnována souboru keramického materiálu z výzkumů na Velmi, a to jak 

z výzkumů archeologického ústavu v Praze, tak z výzkumu Univerzity v Durhamu. Autorka se 

zúčastnila řady akcí spojených s výzkumem, pomáhala organizovat účast britské expedice na 

lokalitě a měl zřejmé předpoklady k příslušné práci, jejíž část byla už dříve publikována.   

Přínosem práce je bezesporu publikace několik závažných souborů keramiky z Velimi s dobře 

nakreslenou obrazovou dokumentací a také typové tabulky, ukazující jiné možnosti 

zpracování souboru fragmentů, jejichž sestavení zřejmě ukazuje píli, se kterou byly 

připravovány. Podle vedoucího práce se dá soudit, že šlo o určitou aplikaci některých 

metodických přístupů používaných ke zpracování neolitické keramiky anebo v těch 

případech, kde jde o materiál zcela neznámý a kdy vývoj a typologie keramiky nejsou známy. 

  Ocenit lze, že autorka se vydala svou vlastní cestou, ovšem výsledky této analýzy se 

ve známém už materiálu nejeví přinášet nové poznatky, kromě velmi obecných či sporných. 

Mechanický způsob analýzy a její pokus o alternativní návrh vývojové sekvence opomíná 

starší výsledky,získané a definované už Jiřím Hralou, Zdeňkem Sedláčkem , Milošem Vávrou, 

Lubošem Jiráněm, Anthony Hardingem  a dalšími, do dlouho již známých dvou hlavních fází a 

jen málo doloženého staršího předstupně. Aspoň jisté srovnání autorčiných statistických 

tabulek s výsledky jiných bych očekával i mimo obecná tvrzení. I když lze kladně zhodnotit 

autorčinu píli věnovanou klasifikaci kódů, nakonec není moc zřetelné, co autorka sledovala a 

k jakým novým výsledkům tyto statistiky vedly.  

 Ty jen přibližně zobecněné výsledky nejsou podstatně odlišné od dříve dosažených. 

U mnohých tabulek se nejeví být jasné, proč byla tak banální fakta složitě přepočítávána, 

k čemu vedou analýzy určitých prvků, jako třeba četnosti koleček v objektech. Užitečné 

rozlišení mezi jemným, středním a hrubým zbožím ve statistických tabulkách by mohlo vést k 

pochopení toho jevu, že velimská keramika je často jemněji pracovaná a s lépe leštěným 

povrchem než sousední lužická, i když tento obraz je zčásti zkreslen hlubším uložením 

keramiky po finální destrukci s masakrem ve Velimi než u současných lužických hrobů.  



 Zřejmým nedostatkem práce je, že chybí srovnání keramiky z Velimi se sousedními 

oblastmi; velimská pozdní (finální) fáze je tvarově velmi blízká Vokolkově stupni IIa  a 

předchozí fáze Vokolkově starolužické Ib; starší ještě i stupni Ia. Ve vztahu k mohylové a raně 

knovízské kultuře na západě odpovídá Velim mladé mohylové stupně C 2 (starší fáze) a 

přechodnému mohylovo-knovízskému stupni K I, příp. ještě stupni K II několika nejmladšími 

tvary.  Jemné leštění a zpracování povrchu i jádra velimské keramiky je ovšem odlišné od 

lužické a spíše odpovídá pozdní mohylové tradici, takže Velim byla patrně zničena zásahem 

skupiny agresivnější lužické kultury té doby, u které počet osad i hustota osídlení v krátké 

doby velmi vzrostly, a která také v době současné s pádem Velimi ovládla celé Kolínsko a 

Českobrodsko, kde dříve bylo osídlení mohylové kultury střední doby bronzové. Autorka se 

také nevypořádala s novější literaturou o Velmi, českou i německou (např. paní Heidi Peter-

Röcher v  Hänselově Festschriftu). 

 Tato širší dimenze mi v práci chybí, ačkoli to bylo jistě v autorčiných možnostech. 

Nakonec lze přesto shrnout, že lze uvítat pokus o odlišný přístup než obvyklý z jiného úhlu, 

že se autorka pokusila o jiný způsob analýzy než je v materiálu doby bronzové obvyklý a 

vydala se cestou, která možná by mohla také přinést nové podněty, jakkoli se dnes jeví tyto 

postupy jako víceméně samoúčelná hra.  Přes veškeré výhrady lze proto práci doporučit 

k obhajobě. 
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