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Bakalářská práce Terezy Pršalové se věnuje zpracování patrně torza laténského pohřebiště (5 hrobů), 

které bylo součástí záchranného výzkumu, vedeného L. Varadzinem v Zeměchách, okr. Mělník. Jejím 

cílem je vyhodnocení pohřebiště z hlediska typologicko-chronologického a posléze ho interpretovat 

na základě jeho kulturně-sociálních specifik. Součástí práce je i pokus o vyhodnocení lokality v rámci 

laténského osídlení regionu v okolí Knovízského potoka. 

Práce je zahájena obligátními kapitolami o dějinách bádání o laténských pohřebištích, přírodních 

podmínkách na vlastní lokalitě, a dějinách výzkumných prací na místě. Těmto úvodním pasážím se 

nedá v podstatě nic vytknout, neboť se jedná převážně o kompilační práci. Je vhodné zmínit, že práce 

s literaturou zde nebyla podceněna a koncept úvodních kapitol je ucelený a představuje standard 

všech podobných prací. Poté se dostáváme k vlastnímu výzkumu, jehož součástí je i laténské 

pohřebiště. Před již konkrétním popisem nálezových situací, tedy vlastní nálezové charakteristice - 

katalogu laténských hrobů (kap. 6), by bylo vhodné zařadit ještě pasáž o jejich poloze v rámci 

výzkumné plochy. Tato problematika je řešena až v kapitole 7 (7.1. – 7.3.) – z hlediska logické 

posloupnosti práce by bylo vhodné tyto dvě části prohodit, aby se postupovalo od obecného ke 

konkrétnímu.  

Typologicko – chronologické zpracování souboru nálezů z hrobů je standardně provedené a nedá se 

mu nic vytknout. Jsou hledány analogie k jednotlivým kategoriím pohřební výbavy, které se ke 

konkrétním nálezům vztahují chronologicky nebo prostorově a je poukázáno na předměty, které jsou 

patrně v našem prostředí cizí nebo málo typické (např. keramické nádoby v hrobě 44). Celá tato 

pasáž slouží jako příprava k následující kapitole (kap. 9), která se klade za cíl pohřebiště interpretovat 

z kulturně-chronologického hlediska. 

Interpretační pasáž se zabývá terénními vlastnostmi pohřebiště, kde nejsou shledány prakticky žádné 

anomálie. Pro větší přehlednost a také kvůli analytickému pohledu na zpracování by srovnání 

s ostatními lokalitami mohlo být vedle textové učiněno také statistickou nebo grafickou formou. 

Nízký počet hrobů na pohřebišti pokrývá poměrně dlouhé časové období – od duchcovského 

horizontu až do přelomu stupňů LT B2/C1, tedy kolem 130 let. Do staršího (LT B1) období spadá 

většina chronologicky zařaditelných hrobů v Zeměchách, nejmladší hrob je zde jediný. Osamocené 

hroby nejsou na pohřebištích výjimkou, diplomantka jen nijak nerozebírá jejich potenciální odlišnost, 

chronologickou nebo jinou – pro tento jev nepanují úplně shodná pravidla. Hroby 49 (LT B2/C1; 

anomální) a 155 (nedatováno) se nacházejí ve větší vzdálenosti od zbytku hrobů datovaných shodně 

do LT B1. Lze se tedy domnívat, že hroby obou fází mohou tvořit teoreticky dvě kontinuálně 

nepropojené pohřebiště, jakkoliv je tato úvaha při fragmentární nálezové situaci špatně doložitelná. 

Úvahy o anomálních rozměrech pohřebiště jsou zde tedy poněkud zbytečné, samotná diplomantka si 

uvědomuje, že se jedná o neúplnou nálezovou situaci. Naopak zajímavé mohou být velké vzdálenosti 

mezi hroby ze starší fáze, které by podle známých situací měly tvořit spíše skupinu. Toto prostorové 

uspořádání by se mělo projevit i v takto úzkém pruhu odkryté plochy. Diplomantka si tyto aspekty 

plně uvědomuje a podává přehled logických interpretací, podložených dostatečnou rešerší. V případě 

nejmladšího hrobu 49 uvažuje vzhledem k jeho nestandardní úpravě (absence hlavy, zatížení 

kamenem) k rituálním důvodům pro jeho umístění. Diplomantka se nakonec, podle mého názoru 

správně, přiklání k názoru, že pohřebiště tvoří dvě chronologické skupiny vázané patrně k různým 

sídlištím. 

Různé aspekty pohřebního ritu (kap. 9.3.) jsou pojednávány postupně, přes podoby a úpravu 

hrobových jam k charakteristice polohy předmětů hrobové výbavy. Ve všech případech je jedná 



vesměs o konstatování jevu a vyhledání patřičných analogií, aniž by se autorka pokusila daný jev 

jakkoliv interpretovat. Na její obranu je ale nutné říct, že podobné, často anomální, jevy jako např. 

předměty v tzv. nefunkčních polohách se z interpretačního hlediska řeší opravdu jen málokdy.  

 

Úvahy o sociální struktuře komunity (kap. 9.4.) pohřbívající v Zeměchách diplomantka zahájila 

přehledem podobných prací, které se tématem zabývaly. Shromážděné znalosti poté použila na 

intepretaci vlastní situace. Hroby interpretuje v rámci konvenčního dělení podle hrobových garnitur a 

zvláštní pozornost věnuje hrobům 44 (bohatý ženský hrob) a 49 (anomální ženský hrob bez lebky). 

Dochází k závěru, že žena pohřebná v hrobě 44 patří do kategorie nejbohatších ženských hrobů. 

V uvedeném přehledu analogií bych se ale držela spíše pouze případů s datací LT B1; pro tento 

stupeň si diplomantka správně všímá většího výskytu absence nánožníků v bohatých ženských 

hrobech. Škoda jen, že v hledání analogií neprovedla důkladnější srovnávací analýzu ženských hrobů 

v rámci LT B1 ve (stř.) Evropě a nezamyslela se více nad domácí nebo cizí povahou pohřební výbavy, 

kde mnohé mohou napovědět např. keramické nádoby mající analogie v Karpatské kotlině. 

Diplomantka tuto skutečnost zmiňuje v počátečních pasážích, zde se k tomu ale již nevrací ve spojení 

s ostatními předměty hrobové výbavy. Interpretace keramických nádob jako importů tedy není 

podrobena patřičné kritice a neuvažuje se nad tím, zdali by např. celá výbava mohla být typická pro 

území na jihovýchod od Čech. Dá se také zřejmě polemizovat s vysvětlením přítomnosti přeslenu 

v hrobě jako symbolu „organizace textilní výroby nebo obchodu“. V případě hrobu 49 s absencí lebky 

se rozvádí otázka tzv. kultu hlav. Je vyloučeno oddělení hlavy dekapitací, uvažuje se o poničení hrobu 

skrývkou. Diskutovaná není ale otázka druhotného zásahu do hrobové jámy. Je pouze vyloučena tzv. 

vykrádací šachta. Znovu jsou zde zdůrazněny rituální aspekty jeho uložení a nejsou vyloučeny 

exogenní vlivy.  

Poslední kapitola práce se týká vztahu (torza) pohřebiště k laténskému sídlišti, jehož poloha je 

neznámá. Je zde také shrnuto laténské osídlení v povodí Knovízského potoka, k němuž je na základě 

dostupných informací (literatura, archiv ARUP) předložený katalog. Cílem diplomantky je „zjistit 

význam nálezů v Zeměchách u Kralup nad Vltavou ve vymezené oblasti“. Možnost takového 

vyhodnocení je zde ztížena nerovnoměrným rozložením lokalit: sídliště se koncentrují na východě u 

soutoků se Zákolanským potokem a s Vltavou, zatímco proti toku Knovízského potoka jsou známá 

spíše pohřebiště. Torzovité prameny hlubší analýzu znemožňují, autorka tedy dále, než za jejich výčet 

nezachází, zmiňuje pouze, že Zeměchy mohly souviset s hustěji využívaným koridorem podél Vltavy. 

Dle mého soudu tedy hodnocení celého povodí osídlení Knovízského potoka je v práci v podstatě 

nadbytečné a „hodnocení významu pohřebiště v regionu“ neproveditelné. 

Práce má logickou strukturu, určité její úpravy byly zmíněny výše. Styl vyjadřování je srozumitelný, 

stylistika na vysoké úrovni, nevyskytují se gramatické chyby ani překlepy. Obrazová dokumentace 

vychází z podkladů vedoucího výzkumu, případně konzervátorů. Plánek lokality je poněkud 

nepřehledný, je to však dané jeho nutným zmenšením. 

 

Celkově se dá konstatovat, že bakalářská práce Terezy Pršalové představuje dobrý standard 

zpracování pohřebních lokalit z doby laténské. Pro hlubší např. kulturně sociální úvahy a interpretace 

tato lokalita nabízí jen malý potenciál. Lze proto doufat, že podobné ambice bude mít diplomantka 

možnost rozvinout na vhodném materiálu ve své diplomové práci. Práci jednoznačně doporučuji 

k obhajobě.  

 

V Praze, 4. 9. 2012  

        Mgr. Alžběta Danielisová, Ph.D. 


