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1. Obsah práce  

Jádrem bakalářské práce K. Dernera je zpracování raně středověkého pohřebiště v Mlékojedech „Nad 

hřbitovem“ v kontextu dalších pohřebišť na Litoměřicku. V úvodních kapitolách autor seznamuje 

s cíli, dosavadním stavem poznání a teoretickými východisky práce, v nichž je vymezen základní směr 

a mantinely práce. Následuje vlastní zpracování pohřebiště, přičemž je dodrženo základní schéma 

vedoucí od popisu okolností výzkumu a uspořádání pohřebiště jako celku k detailnímu 

rozboru pohřebního ritu a hrobové výbavy. V rámci zpracování úprav hrobů je pozornost věnována 

jednotlivým typům podle zastoupení dřeva, kamene či obou materiálů, zvažována je v tomto kontextu 

interpretace železných svorek. Velmi cenné je zaregistrování jam vyplněných  kameny, o nichž autor 

oprávněně uvažuje jako o jejich možných skladech. Jako inspirace pro další studium zůstává otázka, 

odkud byl kámen do Mlékojed transportován. Pečlivě jsou rozebrány poloha a orientace pohřbených i 

jednotlivé odchylky od standardních poloh. Předloženo je srovnání s časově současným pohřebištěm 

Mlékojedy, kat. č. 74, v jehož mladším horizontu M. Zápotocký odkazoval na  možnou souvislost 

orientace nebožtíků a kostela na litoměřickém hradě. Tuto interpretaci odůvodněně nepovažuje K. 

Derner pro pohřebiště Mlékojedy „Nad hřbitovem“ za možnou a za pravděpodobné orientační body 

považuje hranu první labské terasy a cestu Litoměřice-Lovosice.  

Podrobný rozbor jednotlivých součástí hrobového inventáře je základem chronologické 

analýzy a rozčlenění hrobů do dvou horizontů. Poté autor propojuje poznatky vyplývající z analýzy 

ritu i hrobové výbavy jako celku a komentuje je v kontextu s poznatky z pohřebišť z Litoměřicka. 

V dalších kapitolách se zamýšlí nad pohřebištěm v Mlékojedech v souvislosti se sociální strukturou, 

strukturou osídlení a nad historickými souvislostmi archeologických zjištění. Kriticky se přitom 

vyrovnává s publikovanými názory na tuto problematiku.  

Předložená práce se opírá o strukturovaný katalog pohřebiště obsahující podrobný popis hrobu 

i jednotlivých artefaktů. Je vybavena přílohami zahrnující jak dokumentaci k jednotlivým hrobům, tak 

dokumentaci některých detailů, srovnávací tabulky, ilustrace k problematice pohřbívání na katastru 

Mlékojed a Litoměřicku. 

 

2. Deskripce a kritika pramene  

V celé práci jsou patrné dobré pozorovací schopnosti autora, které jsou přetaveny ve výstižné popisy. 

K. Derner v úplnosti informuje o okolnostech výzkumu, včetně upozornění na chybějící informace a 

nálezy. Jako pozitivní lze hodnotit vložení popisu postupu preparace v případě některých hrobů. 

Patrný je přitom autorův kritický přístup ke zpracovávané problematice.  

Z pohledu kritiky pramenů bych si dovolila dvě připomínky. Jako poněkud neadekvátní se 

v kontextu celé práce jeví první odstavec úvodu, v němž měl autor zřejmě na mysli pohřebiště na 



Litoměřicku a v severozápadních Čechách, ačkoliv mluví o pohřebištích českých. Taktéž se 

neztotožňuji s autorovou skepsí k možnostem záchranných výzkumů při zachycení nekropolí, neboť 

právě záchranné výzkumy posledních let přinesly objevy několika pohřebišť. 

V rovině doporučení pro budoucí publikaci je vytvoření samostatné řady číslování hrobů, jak 

je zvykem na podobných lokalitách s polykulturními aktivitami. V rámci deskriptivních charakteristik 

vypadla tabulka s rozměry korálků, na niž je v katalogu odkazováno (str. 122). Na str. 127 se vloudila 

chyba, neboť hrob-obj. 59 není dětský, jak je uvedeno v titulku, ale dle antropologického rozboru patří 

adultní ženě. Ujasnit si je třeba označení juvenilních jedinců (obj. 63 označen jako dětský, naopak 

hrob-obj. 50 jedince ve věku inf. II-iuv. je označený jako hrob dospělého jedince).  

 

3. Analýza, použité metody, práce s literaturou  

Charakteristickými znaky práce je systematičnost, přehlednost a ochota podívat se na problém 

z různých úhlů pohledu.  Metody použité při zpracování jsou adekvátní nálezovému fondu. Při 

komparativní analýze autor postupuje logicky od analýzy jednotlivých prvků pohřebiště 

v Mlékojedech, k jejich propojování a poté začleňování do širšího regionálního kontextu.  Využity 

jsou výsledky rentgenové fluorescenční analýzy kovů. Oproti dosavadnímu stavu poznání se podařilo 

prokázat plátování již i nejmenších esovitých záušnic. Potvrdilo se také paralelní zastoupení záušnic 

mosazných vedle bronzových. Cenné je včlenění výsledků analýzy DNA, které autor interpretuje jako 

indikaci existence „dětského“ kroje bez pohlavní specifikace. 

Autor se seznámil s dostupnou literaturou dotýkající se raně středověkého pohřbívání 

v rozsahu potřebném pro zpracování bakalářské práce. 

 

4. Diskuse k vybraným závěrům práce  

V rámci analýzy hrozníčkovité náušnice autor postihl důležité analogie, o něž je možno se opřít při 

datování a správně stanovil dobu výroby a hlavního výskytu daného typu. Za zamyšlení stojí postavení 

této náušnice ve spektru ostatních nálezů ze studovaného pohřebiště a možnost, že se do hrobu dostala 

jako starožitnost, což může mít dopady pro stanovení počátku pohřebiště. 

V případě datování lze v zásadě souhlasit s celkovým časovým vymezením pohřebiště 

v širokém i úzkém intervalu, včetně víceméně intuitivního datování trvání pohřebiště do 1. poloviny 

11. století. Orientační rozčlenění na dva horizonty je zdůvodněno. Za další pozornost a diskusi však 

stojí prezentované názory vážící se ke keramice a délce zvyku jejího ukládání do hrobů. Horní hranice 

je totiž oproti názorům M. Zápotockého kladena zbytečně nízko.   

Práce obsahuje cenné podněty k dalším úvahám o sociálním rozměru pohřebišť. I když 

v duchu oborové tradice dominuje členění na hroby elity a ostatní, v textu prosvítá širší autorovo 

vnímání sociální reality. Ocenit je třeba přístup k hodnocení výskytu hrobového inventáře v hrobech 

mužů, žen a dětí, v němž byly např. prokázány rozdíly ve výbavě dětských hrobů jak mezi pohřebišti, 

tak z pohledu jednotlivých věkových kategorií. Zajímavý pohled přináší analýza zastoupení kovových 



ozdob vůči jednotlivým věkovým skupinám, prokazující, že na Litoměřicku použití šperků z drahých 

kovů favorizuje dospělé ženy. Za diskutabilní však považuji členění na pohřebiště centrální a periferní 

a za vhodnější v dané rovině bych považovala členění na pohřebiště hradská a vesnická. 

 

5. Kvalita příloh  

Tabulky i grafy dobře ilustrují předkládané závěry. Kresebné tabulky zachycující jednotlivé hroby a 

jejich výbavu jsou v potřebné kvalitě. Dokumentace jednotlivých úrovní prozrazuje správnou 

metodiku výzkumu. Je škoda, že celkový barevný plán nebyl vytištěn v patřičném měřítku, takže je 

v současné tiskové podobě nečitelný. Bohatší by mohly být ilustrace k pohřbívání na Litoměřicku 

(např. celkový plán pohřebišť na Litoměřicku s detailním výřezem pro oblast Litoměřic),  doplnit by 

bylo třeba legendu k obr. 7 a 8 (názvy katastrů, obsah barevného rozlišení).  

 

6. Formální aspekty práce 

Práce je na dobré jazykové úrovni. Struktura práce odráží logicky uspořádané myšlení. Autor 

prokázal, že je zorientován v archeologické i antropologické terminologii. Dílčí prohřešky ve 

formátování textu (např. str. 36-37) indikují spěch při dokončování práce, stejně jako překlepy a chyby  

v interpunkci. Jako celek však lze  formální úpravu práce hodnotit jako vyhovující. 

 

Závěrem je možno konstatovat, že K. Derner splnil zadání bakalářské práce, která v mnoha ohledech 

přesahuje nároky kladené na tento typ práce a která představuje cenný přínos pro studium raně 

středověkých pohřebišť nejen na Litoměřicku, ale i v Čechách.  

 

V Praze dne 3. září 2012                                                                       PhDr. Kateřina Tomková 


