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Autorka si vzala za úkol komplexně zpracovat a zhodnotit laténské kostrové 
pohřebiště s pěti či šesti hroby z lokality Zeměchy ve středních Čechách a zasadit je do 
regionálních souvislostí doby laténské. Jde o zpracování části dosud nepublikovaného 
záchranného výzkumu. 

Nejprve se T. Pršalová věnuje dějinám bádání o laténských kostrových pohřebištích 
v Čechách. V této kapitole prokazuje dostatečné znalosti problematiky a literatury. Postupuje 
tradičním způsobem vyjmenovávání jednotlivých publikací v chronologické posloupnosti. 
Text představuje vhodný přehled, byť překvapuje, že ve výčtu prací vynechala poslední 
syntézu pravěku Čech. Škoda, že kapitola zůstává na úrovni pozitivistického výčtu prací, aniž 
by se pokusila stav nějak hodnotit, či postihnout dynamiku vývoje, např. srovnáním kolik 
laténských pohřebišť znal J. L. Píč, J. Filip a kolik jich máme k dispozici dnes apod. 

Následující kapitola je věnována přírodním podmínkám na lokalitě, které vystihuje 
dostatečným způsobem. Stručná, avšak zřejmě úplná  je kapitola o archeologických 
výzkumech na katastru Zeměch stejně jako kapitola o průběhu výzkumu – více se jistě napsat 
nedá. 

V šesté kapitole autorka předkládá pečlivý a úplný popis nálezových situací a nálezů. 
Jen díky podrobnému a odborně správnému popisu jednotlivých artefaktů si můžeme dovodit, 
že v dobře vyvedených kresebných tabulkách měřítko uvedené u předmětů představuje 10 cm 
a nikoliv 5, jak by se mohlo na první pohled zdát. 

Následuje pasáž věnovaná zhodnocení nálezové situace, v níž najdeme souhrny údajů 
o rozloze pohřebiště, hrobových jamách a jejich úpravách, orientaci hrobů a pohřebním ritu a 
polohách předmětů v hrobech. I zde jde o souhrny vyčerpávající. 

Osmá kapitola je věnována typologii a datování artefaktů. T. Pršalová v ní dokazuje, 
že je dobře obeznámena s problematikou. Typologii a chronologii laténských spon, náramků a 
dalších předmětů dobře ovládá. Ovšem spony z hrobu 44 by měla datovat explicitně již na 
tomto místě uvedením stupně a nikoliv jen označením, že jde o spony duchcovské konstrukce, 
byť datování dále uvádí v kap. 9.1. 

Devátá kapitola obsahuje celkovou interpretaci. Nejprve autorka správně datuje 
jednotlivé hroby a poté se věnuje prostorovým souvislostem pohřebiště a na pohřebišti. I tato 
část je plně dostačující, pokud jde velikost a rozložení pohřebiště i velmi kvalitní a přínosná. 
V této kapitole T. Pršalová výrazně přesahuje nejen rámec pohřebiště či regionu, ale i celé 
české kotliny a prokazuje tak dobrou znalost problematiky v širším rámci. S názory autorky 
plně souhlasím, více učinit v tomto směru nebylo možné, neboť interpretační možnosti jsou 
velmi omezené torzovitostí výzkumu, jak ostatně ona sama v kap. 9.2.5. vhodně dokládá. 
Podobně kladně lze hodnotit i kap. 9.3. o pohřebním ritu. Část věnovaná sociální struktuře je 
sice zbytečně zatěžkána obvyklými citacemi z Caesara (str. 40), jejichž výpověď pro 
středoevropská kostrová pohřebiště, která jsou o 200 až 350 let starší, je více než sporná, 
avšak i tato část je zdařilá. V neposlední řadě i proto, že autorka opět výrazně překračuje 
regionální rámec a předkládá velmi slušný přehled problematiky i interpretačních možností. 
T. Pršalová se rovněž podrobně věnuje výjimečnému hrobu 44, který obsahoval bohatý 
pohřeb ženy staré 40 až 50 let. Se závěry autorky lze souhlasit, byť je právě u hrobu 44 lze 



označit za nejednoznačné až šalamounské – žena nemusela patřit do elitní vrstvy, ale měla 
prestiž a poměrně vysoký společenský status. 

Zajímavá je i poznámka ke kultu hlav v souvislosti s chybějící lebkou v hrobě 49. T. 
Pršalová zde cituje názor J. Waldhausera, který vzhledem častým nálezům koster bez lebek 
v Champagni vyslovil názor, že pohřbená žena mohla pocházet odtamtud. Bez bližšího 
komentáře ovšem nevíme, jestli tam měla hlavu zapomenout, nebo si ji oddělit sama, nebo by 
měla přijít celá skupina, která by uplatňovala champagnské zvyky i u nás. 

Následuje stručná úvaha o sídlišti, ke kterému pohřebiště náleželo a pečlivý soupis 
nalezišť na Knovízském potoce doplněný vhodnou mapou a stručným souhrnem. Práci by 
možná prospěl samostatný závěr stručně shrnující dosažené výsledky. 

Práce představuje úhledné, pečlivé a z hlediska hodnocení kvality bezproblémové 
zhodnocení malého laténského pohřebiště. Protože autorka sama cítila, že pohřebiště o pěti či 
šesti hrobech skýtá jako téma pro bakalářskou práci poměrně malý prostor pro prokázání 
dostatečných znalostí a dovedností, vhodně zasadila v některých momentech nálezy do 
širokých prostorových i interpretačních souvislostí.  

 
Navrhované hodnocení: výborně. 
 
 
 
 
V Praze 3.9. 2012 
 
 
 
 
doc. PhDr. Vladimír Salač 


