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                              Posudek  oponenta diplomové práce 

 

 

Katarína PETRIŠČÁKOVÁ:  

Pohrebiská v Jinoniciach, Butoviciach a Stodůlkach a regionálne špecifiká 

            únětickej kultúry 

 

Diplomová práce. Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou, Univerzita Karlova 

v Praze – Filozofická fakulta. Praha 2011, 123 str., 75 obr. a nečíslované přílohy. 

 

 

 V sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století při výstavbě „Jihozápadního 

Města“  v městské části Praha 13  prozkoumali pracovníci pravěkého oddělení Muzea  

hl. města Prahy tři, nedaleko od sebe vzdálená, únětická pohřebiště: Stodůlky-Nové 

Butovice, Jinonice-Zahradnictví a Stodůlky-Malá Ohrada. 

 U prvých dvou pohřebištˇ provedla autorka „primárnu analýzu archeologického 

inventára“  v bakalářské práci. V předložené magisterské práci s k nim opět vrací, aby 

provedla „priestorovú analýzu hrobov“. K magisterské práci dále připojuje pohřebiště ze 

Stodůlek-Malé Ohrady.   

Nutno předeslat, že se autorka při zpracování nálezů musela vyrovnat s obtížemi 

způsobené jednak  značným časovým odstupem od výzkumu, ale i s různou úrovní dochované 

dokumentace.  

 

Dobře strukturovaná práce je rozdělena do třinácti kapitol (včetně úvodu a závěru).  

V úvodních kapitolách se autorka zabývá lokalizací pohřebištˇ (zde bychom přivítali  

na obr. 1 a 2 vyznačit místa pohřebištˇ uvnitř zkoumaných ploch), přírodními podmínkami na 

lokalitách a v širším pražském okolí a přehledem bádání o únětické kultuře u nás 

s přihlédnutím i k poslední literární produkci. Přínosná je část práce podávající vývoj 

pravěkého osídlení tohoto  mikroregionu a  lze jen litovat, že nebyla připojena mapka 

s vyznačením jednotlivých lokalit. 

V šesté kapitole jsme seznámeni s metodikou a cílem práce. Je důležité, že si je 

autorka vědoma všech úskalí, která jsou s vyhodnocením pohřebištˇ spojena, atˇ už jsou to 

určitá nedopatření v dokumentaci způsobená spěchem záchranného výzkumu, fragmentárnost 

antropologického materiálu, nebo absence některých nálezů, které lze považovat za ztracené 

(str. 22). 
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Další tři kapitoly (7.,8.,9.) se zabývají jednotlivými pohřebišti v pořadí, jak bylo výše 

uvedeno. Jsou zpracovány jednotným způsobem (rozsah pohřebiště a rozmístění hrobů, 

velikost, tvar, hloubka, orientace  a úprava hrobových jam, poloha koster a rozmístění 

hrobového inventáře). Zvláštní pozornost je věnována  vazbě pohřebních milodarů na pohlaví 

zemřelého. V české únětické kultuře jde o otázku dosud nevyřešenou, protože spolehlivě 

určeného antropologického materiálu je málo a nelze se opřít ani o orientaci pohřbů, která je 

stejná  pro obě pohlaví.  

Na pohřebišti Stodůlky-Nové  Butovice (kap. 7) jsou patrné dvě skupiny hrobů (A,B) 

z mladšího období únětické kultury a ve větší vzdálenosti od nich  „individuálne hroby a 

dvojice hrobov“ – v tomto případě bych dal  přednost jinému označení, např. „osamocené 

(izolované) hroby“ , nebotˇ individuální hroby jsou vlastně všechny, které obsahují jeden 

pohřeb.  Tyto „osamocené hroby“  (případně ve dvojicích), vzdálené od pohřebiště zatím 

nelze spolehlivě interpretovat; v úvahu by mohla přicházet možnost, že jde o pohřby pod 

mohylami. 

V této kapitole (str. 25) došlo zřejmě k nedopatření, že „preskúmaná plocha 

pohrebiska zaberá asi 30 ha“ nebo na další stránce, že antropologicky bylo možné určit 

pohlaví v sedmi případech (4 ženy a 2 muži), nesrozumitelná je také poslední věta na str. 26. 

Na  přehledné tabulce na str. 37 a 38  v předposledním sloupci  označeném PP* 

(pravdepodobné pohlavie určené na základe kombinácie prídavkov) je u hrobů 25, 33, 42, 43, 

46 uvedeno pohlaví M, ačkoliv hroby byly bez nálezů. Je škoda, že autorka nepřipojila pro 

lepší představu alespoň souhrnnou tabulku s nálezy.   

 8. kapitola obsahuje „priestorovú analýzu hrobov“ z lokality Jinonice-zahradnictví. 

Opět jde o dvě skupiny hrobů (A,B), které autorka s odkazem na svoji bakalářskou práci řadí 

po srovnání s nálezy z Dolních Počernic „do rámca staršej fáze únětickej kultúry“ (str. 39).  

Vzhledem k poměrně velké  vzdálenosti obou skupin od sebe (80 m) by bylo možné uvažovat, 

že jde spíše o dvě samostatná pohřebiště, možná že i časově rozdílná (je proto škoda, že není 

připojena alespoň přehledná tabulka s nálezy). 

 Pracovní postup při hodnocení obou skupin hrobů je obdobný jako v případě 

předcházejícím. Orientaci usnadňuje tab. 4 (str. 54-55); byla by jistě vítaná dělící čára mezi 

oběma skupinami (či spíše pohřebišti). 

 V  9. kapitole nazvané  „Lokalita Stodůlky-Malá Ohrada“   je zpracováno  40 

únětických hrobů, rozmístěných snad ve třech skupinách. Lze jen litovat, že toto pohřebiště 

postrádá plán a také, že polovina keramických nálezů není k dispozici. Je to velká ztráta, 

nebotˇ u tohoto pohřebiště (nebo u skupin), které patří do staršího období únětické kultury, 
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jsou patrné chronologické rozdíly mezi  jednotlivými hroby, což by mohlo přispět ke 

zpřesnění periodizace této epochy.  

Zpracování hrobů je provedeno stejným způsobem jako u obou předcházejících 

pohřebištích i s přehlednou tabulkou (tab. 5) představující hrobovou výbavu ve vztahu 

k pohlaví a věku pohřbené osoby. 

 

Srovnání všech tří pohřebištˇ z mikroregionu v Praze 5 v širších územních 

souvislostech je provedeno v kapitolách 10., 11. a 12.  Nálezy ze staršího období únětické  

kultury z pohřebišt´ Stodůlky-Malá Ohrada a Jinonice-zahradnictví jsou porovnány 

s nálezy z Kněževsi u Prahy (kap. 10) a z Blšan u Loun (kap.12)  a nálezy z mladoúnětického 

pohřebiště ve Stodůlkách-Nových Butovicích  se stejně starým pohřebištěm ve Vepřku u 

Kralup (kap. 11) a Liběšovic u Podbořan (kap. 12). Srovnání  je provedeno jednotným 

způsobem. Analyzována je v prvé řadě hrobová výbava a dále pohřební ritus.  Jde o značný 

počet podrobných informací a zjištění, která by si zasluhovala na konci každé kapitoly krátké 

shrnutí.  

 

13. kapitola (Závěr) stručně shrnuje výsledky celé práce. Na pohřebišti Stodůlky-

Nové Butovice  z mladšího období únětické kultury přinesla analýza prostorových  vztahů  

některé nové poznatky. Bylo konstatováno poměrně rovnoměrné rozmístění milodarů v rámci 

skupin i na celém pohřebišti. Nejbohatší byly pohřby žen, pohřby bez milodarů patřilymužům. 

Keramika se vyskytuje v ženských hrobech v kombinaci s jantarem s bronzovými spirálovými 

trubičkami, pro ženské hroby jsou příznačné bronzové záušnice a bronzová šídla. Bronzové 

jehlice, dýčky a jantar se objevují jak v ženských, tak i v mužských hrobech. 

Na pohřebišti ze staršího období kultury únětické (Jinonice-zahradnictví) bylo 

v obou skupinách pozorováno jakési řadové uspořádání hrobů. Vazba milodarů na věk a 

pohlaví zemřelých nebyla patrná. 

Na pohřebišti Stodůlky-Malá Ohrada ze staršího období únětické kultury se kostěná 

šídla objevovala jen v mužských hrobech. Hroby bez nálezů nebyly vázány ani na věk, 

pohlaví a počet pohřbených jedinců. 

Pokud se týká srovnání popisovaných pohřebištˇ s obdobnými pohřebišti ve středních 

a severozápadních Čechách tak se, pokud jde o pohřební ritus,orientaci, úpravy hrobové jámy, 

vzájemně neliší. Rozdíly lze zaznamenat hlavně v počtu milodarů v hrobech a v některých 

složkách pohřebního ritu (např. umístění hrobu s bohatou výbavou na určitém místě, vazba 

výbavy na určité pohlaví).  
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           Závěr 

 

V magisterské práci Katarína Petriščáková provedla rozbor tří únětických pohřebištˇz 

jihozápadní části Prahy, které v případě publikování budou znamenat přínos pro poznání starší 

doby bronzové u nás. 

Kandidátka prokázala, že s problematikou starší doby bronzové je dobře obeznámena 

a že se orientuje v odborné literární produkci. 

Předložená práce podle mého názoru splňuje nároky kladené na magisterskou práci a 

doporučuji ji k obhajobě. 

 

V Praze, dne 5.9.2011 

 

            PhDr. Václav Moucha, Csc 

 

 

 

  

   

  

             

  

 

 

 


