
 
Oponentský posudek disertační práce 

 

PhDr. Radka Šumberová: Velim – Skalka. Výšinné opevněné sídlo z doby 
bronzové. Analýza souboru keramického materiálu. 
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav pro pravěk a ranou dobu 
dějinnou. 
 

 

Předložená rozsáhlá disertační práce je de facto extrakcí autorského podílu 

předkladatelky na dvou vydaných monografiích, které byly jako kolektivní díla 

publikovány v minulých letech1. R. Šumberová byla členem týmu, který prováděl 

terénní výzkum jmenované lokality i jeho následné  komplexní zhodnocení, 

ovšem zde jsou  prezentovány pouze  ty výsledky, které jsou postaveny výlučně  

na  zcela samostatné autorčině práci.   

Období přechodu střední a mladší doby bronzové spojené s otázkou  geneze 

kultur popelnicových polí a způsobu vyznění kulturního prostředí kultury 

mohylové, je stále obdobím velmi málo poznaným, což platí zejména   a o vztahu 

mohylové a lužické kultury. Naše doposud zřetelně nedostatečné poznání jistě 

velmi ztěžovalo autorce naplnění jejích cílů, na druhé straně jí taková situace 

nabízela téma velmi atraktivní a důležité. Je zřejmé, že R.Šumberová 

přistupovala k práci vybavena precizní znalostí  dané problematiky.  

  Základním úkolem, který předložená disertační práce řeší, je detailní 

zhodnocení obrovského keramického souboru, jenž byl získán terénním 

výzkumem na lokalitě Velim – Skalka, a předložení deskripčního systému, který 

je schopen obsáhnout obrovskou variabilitu morfologických a kontextuálních dat 

v tomto souboru dochovaných. Na základě takto setříděných dat  je pak jistě 

možno se pokusit o podchycení případné variability nálezů v jednotlivých 

                                                 
1 Hrala, J. - Šumberová, R. - Vávra, M. 2000: Velim. A Bronze age fortified site in Bohemia. 
Praha.; Harding, A. - Knusel, C., - Outram, A.  - Šumberová, R. 2007:  Velim, Violence and Death 
in Bronze Age Bohemia. Institute of Archaeology of Academy of Sciences of Czech Republic. 
Prague. 
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kontextech, které mohou být podmíněny např. chronologicky, funkčně nebo 

kulturně.     

Obtížnost takto definovaného úkolu je na první pohled patrná, uvědomíme-li si, 

že do zpracování vstupovaly téměř 3 tuny keramického materiálu sestávajícího 

z více než dvou stovek tisíc jedinců. Metodu, kterou autorky pro zpracování 

takového množství artefaktů zvolila, tedy dvoustupňovou klasifikaci, lze proto 

považovat za vysoce racionální. Na základě klasifikace celého nálezového fondu 

keramiky byl vytvořen číselný deskripční systém zahrnující informace o metrice, 

morfologii, výzdobné škále a kontextu nalezených keramických artefaktů. Bylo 

tak možno charakterizovat základní znaky a strukturu  tohoto obrovského 

souboru.  Následně byly pomocí vytvořeného deskripčního systému detailně 

analyzovány soubory keramiky z 25 objektů, které byly hypoteticky stanoveny 

jako významné autopsií realizátorů  terénního výzkumu. 

Tuto precizní analýzu, která je založena na zhodnocení fragmentace 

keramických jedinců, druhového a tvarového spektra nádob, úpravě povrchu, 

výzdobě a zhodnocení metrických dat, využila autorka k diskusi o některých 

problematických momentech, které z ní vyplynuly a  zmiňuje faktory, které mohly 

ovlivnit kvalitu a vypovídací hodnotu testovaného souboru.  Zásadním krokem je 

pak vzájemná  komparace dat  z jednotlivých vyčleněných objektů, na jejímž 

základě autorka definuje rozdíly v podobě keramického inventáře, které zřejmě 

souvisejí s jejich funkcí,  umístěním a relativní chronologickou sekvenci jejich 

existence. 

Z hlediska výsledků, jež prezentuje autorka předložené disertace, je nanejvýše 

důležité, že jejich potvrzení velmi brzy přinesla analýza keramického materiálu 

z částečně separátního výzkumu, který prováděla na Skalce u Velimi v letech 

1992 – 1995 univerzita v Durhamu. Tuto analýzu popisuje samostatná část 

práce. Ačkoliv byly anglickou expedicí použity odlišné metody a principy pro 

vytvoření deskripčního systému, závěrečné interpretace zcela odpovídají 

závěrům, k nimž došla na základě vlastního zhodnocení  R. Šumberová.   
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Přednosti práce: 

I když těžištěm práce je tvorba formalizované typologické deskripce keramického 

inventáře, přesto  při dalším zpracování   získaných dat nezůstává autorka pouze 

v rovině deskripce, nýbrž přistupuje k rozboru každé dílčí problematiky velmi 

důkladně. Je tomu tak v pasážích věnovaných problematice intrusí a 

fragmentarizace, stejně jako  při komparativní analýze.  

Již sama heuristická fáze práce s keramikou  musela být velmi náročná, jestliže 

do primárního zpracování vstupovalo již zmíněných cca 210 tis. jedinců a do 

následně stanoveného standardního souboru  cca 7 200  jedinců ze 25 objektů. 

Náročná metodika, kterou si R. Šumberová zvolila k dosažení vytyčených cílů 

cílů, byla zřetelně účinná. S její pomocí se zejména podařilo definovat obecné 

formální znaky keramiky se závěru vývoje mohylové kultury a vyčlenit na tomto 

základě svébytné relativně chronologické členění vývoje lokality.   

Nanejvýše důležité z hlediska dalšího prohloubení našeho poznání jistě bude 

ověřování navrženého systému na základě podobných analýz materiálu a 

nálezových situací na dalších lokalitách. Systém je otevřený, takže je to možné, 

jak dokazují práce, které jej již využily2.  

 

Problematické momenty práce 

Vedle drobných formálních pochybení  (ojedinělé překlepy, presentování 

akademických titulů v případě vedoucího anglického výzkumu, chybné vročení u 

jednoho z odkazů, obtížná rozklíčovatelnost některých grafických výstupů) je, 

podle   názoru oponenta, největším problémem hodnoceného textu absence  

nebo nedostatečnost argumentačních pasáží zdůvodňujících některé vývody a 

                                                 
2 Chvojka, O. – Michálek, J. 2003: Sídliště ze střední doby bronzové u Radčic-Vodňan, okres 
Strakonice – Výzkumy na stavbě silnice v letech 1994–1996. Památky archeologické 94, 83–160; 
Šabatová, K. 2007: Sídelní areál střední a mladší doby bronzové v Přáslavicích (disertační 
práce).Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav archeologie a muzeologie;  
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závěry.  Týká se to kupříkladu konstatování o mladých variantách okrajů (str. 70) 

či o vlivu kultury knovízské (str.80), ale i v některých dalších pasážích autorka 

jakoby opomíná, že text není určen jen pro  několik úzce vymezených specialistů, 

kteří se v problematice dokonale orientují, ale měl by být ve všech ohledech 

koncipován  pro širší odbornou veřejnost. 

 

 

Závěr. 

Uvedené výhrady však nemění nic na skutečnosti, že předložená 
monografie splňuje nároky kladené na doktorské disertační práce a může 
být jistě přijata k dalšímu řízení o udělení vědeckého titulu Ph.D.  

 

 

 

 
 
 
V Praze dne 10.05. 2011              doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc. 


