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Katarína Petriščáková: Pohrebiská v Jinoniciach, Butoviciach a Stodůlkach a regionálne 

špecifiká únětickej kultúry. Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK, Praha 2011. 123 

stran textu, 5 tab. v textu, 75 obr. a nestránkovaný katalog nálezů z pohř. Stodůlky-N. Butovice. 

  

Záchranné výzkumy při stavbě tzv. Jihozápadního města v Praze v letech 1979-1986 odkryly řadu 

cenných lokalit, mezi nimiž mají významné místo pravěká pohřebiště. Stav jejich vyhodnocení je 

však většinou dosud nedostatečný, dlouhá doba od ukončení výzkumu vedla k redukci informací, 

dva z vedoucích výzkumů zemřeli a třetí opustil obor, část nálezů i dokumentace se ztratila. K. 

Petriščáková ve své magisterské diplomové práci pokračuje ve zpracování pohřebišť únětické 

kultury z k. ú. Jinonice a Stodůlky, které zahájila již ve své práci bakalářské (ÚPRAV FFUK, 

2009); rozšířila nyní rozsah o třetí pohřebiště, prohloubila analýzu, podnikla srovnávání se 

soudobými lokalitami a dobrala se výraznějších výsledků. 

 

Práce obsahuje náležitosti odborného pojednání, členění je logické (jen seznam zkratek bych 

zařadila až za seznam literatury). Práce se člení na část popisnou, v níž autorka předkládá přehled 

současného stavu znalostí o únětické kultuře v Čechách a na Moravě, popisuje lokality, jejich 

přírodní podmínky, vývoj osídlení a postup bádání, část analytickou, kde – po popisu pracovní 

metody – jednak předkládá prostorovou analýzu pohřebišť Stodůlky-Nové Butovice a Jinonice-

zahradnictví, jejichž nálezy popsala a hodnotila v bakalářské práci, jednak stejným způsobem 

zpracovává nálezy z pohřebiště Stodůlky-Malá Ohrada, pak část srovnávací, v níž porovnává každé 

ze tří pohřebišť s analogickými lokalitami stejného období v Čechách, a část syntetickou, kde se 

pokouší formulovat závěry týkající se charakteristických vlastností únětické kultury a jejího 

pohřebního ritu na sledovaném území.  

Ocenit je třeba metodickou kapitolu (kap. 6.), která obsahuje definice používaných pojmů, 

vysvětluje průběh výzkumu a stav nálezového fondu, jak se o nich podařilo zjistit již spíše kusé 

informace. V „prostorové analýze“ autorka řeší, pokud je to možné, distribuci a korelaci 

zachycených znaků (vlastnosti hrobové jámy, konstrukce, výbava, pohlaví a věk), a to po 

jednotlivých skupinách hrobů, a snaží se o vypozorování pravidelností, jež by dovolily uvažovat o 

identifikaci pravidel v organizaci společnosti či v pohřebním ritu. Datování a interpretaci pohřebiště 

na Malé Ohradě K. Petriščáková podkládá klasickým srovnáním inventáře s dalšími lokalitami. 

Místy chybí citace u tvrzení, která by bylo třeba doložit odkazem na zdroj (např. str. 92, výrok o 

kančích klech v protoúnětické kultuře).  



  Zasazení všech tří pohřebišť do středočeského únětického kontextu obsahuje porovnání 

nálezů mezi nimi navzájem i s dalšími středočeskými lokalitami. Jako vhodnou analogii pro Malou 

Ohradu a Jinonice-zahradnictví vybrala autorka po zvážení všech charakteristik staroúnětické 

pohřebiště v Kněževsi, pro Nové Butovice mladoúnětické pohřebiště Vepřek. Porovnáná vždy 

hrobový inventář a pohřební ritus (včetně úpravy hrobu). Pro identifikaci regionálních specifik jsou 

pohřebiště následně srovnávána s lokalitami z jiných oblastí – staroúnětická s Blšany, 

mladoúnětické s Liběšovicemi. Bylo by užitečné za každou kapitolu doplnit shrnutí výsledků 

srovávání. Základní přehled poskytuje solidně napsaný Závěr, pro konkrétní údaje je však třeba 

vracet se přímo do analytického textu.   

  

Práce je slohově kvalitní, jen vzácně se vyskytují překlepy a chyby způsobené vesměs 

kolísáním mezi slovenštinou jakožto jazykem práce a češtinou jakožto jazykem studovaného území. 

Terminologické chyby jsou ojedinělé (např. „individuální hroby“ místo „ojedinělé, samostatně 

ležící, isolované“). Častější jsou chyby v interpunkci; také za desetinnou čárkou se nedělá mezera. 

Citace odpovídají standardu, jak co do citačních odkazů v textu, tak pokud jde o soupis pramenů a 

literatury. Ten je lze považovat rozsahem i skladbou za adekvátní.  

Formální úprava je vyhovující. Přílohy jsou většinou v dobré technické kvalitě, hůře čitelný 

je plán na obr. 3, plány hrobů z pohř. Nové Butovice a Jinonice-zahradnictví mají rozostřené čáry. 

U všech vyobrazení by měl být uveden autor kresby/fotografie nebo zdroj (podklad). Popisky by 

měly začínat velkým písmenem, u tabulek jsou poněkud nestandardní (číslo má být součástí 

popisku).   

 

 

Předložená práce podle mého názoru splňuje nároky kladené na diplomovou práci a proto ji 

doporučuji k obhajobě. Navrhuji hodnotit ji známkou v rozmezí výborně až velmi dobře. 

 

 

 

V Praze dne 13. září 2011         PhDr. Zuzana Bláhová, Ph. D. 

 

 


