
POSUDEK 

 

na bakalářskou práci Gabriely Brathové: K problematike kamenných opevnení na 

Pyrenejskom polostrove od 4. do 2. tisícročia pred naším letopočtom, 52 str. textu, 27 

str. soupisu, 6 str. literatury, 28 obr.  

 

     Posuzovaná práce Gabriely Brathové se zabývá pozoruhodným úkazem na úrovni našeho 

středního a mladšího eneolitu, totiž kamennými fortifikacemi na Pyrenejském polostrově. Již 

při letmém prolistování práce je zřejmé, že autorka nebyla odkázána pouze na práce 

v hlavních světových jazycích, ale dokonale využila svých znalostí španělštiny a 

portugalštiny. Výsledkem tak je přehledně strukturovaný a vyvážený obraz tohoto neobyčejně 

zajímavého fenoménu pyrenejského pravěku. 

     Po úvodní kapitole seznamující čtenáře s chronologickou kostrou studované problematiky 

se autorka věnuje dějinám bádání, hlavně názorům na původ či vzory kamenných opevnění, 

které spočívaly v proponování dvou hlavních teorií, a sice kolonizační a difúzionistické. 

Následuje popis jednotlivých kostrukčních prvků předmětných opevnění, stavební techniky a 

jejich místních možných ideových předchůdců - hadovitých příkopovitých opevnění ze 4. 

tisíciletí př. n. l.  

     Pečlivý soupis lokalit poskytnul autorce matérii pro vlastní vyhodnocení fortifikací. 

V českém povědomí jsou spojovány většinou pouze s lokalitami Zambujal a Vila Nova de 

São Pedro jako s unikátními nalezišti, z práce je ovšem zřejmé, že jde o celkem všeobecný jev 

místní minulosti – celkem je jich dnes na jihozápadě Evropy evidováno bezmála sedmdesát. 

Jejich chronologická pozice se zdá být s použitím opravené radiouhlíkové chronologie 

definitivní – většina byla postavena mezi léty 3000 – 2500 BC. Speciální pozornost je 

pochopitelně věnována lokalitám podrobněji zkoumaným, kromě výše uvedených např. 

opevněnému sídlišti a megalitickému pohřebišti Los Millares. 

     Tématicky zdánlivě odtažitě působí kapitola věnující se metalurgii mědi na Pyrenejském 

polostrově. Její počáteční rozvoj ovšem byl podle mnohých názorů funkčně spojován právě 

s výstavbou chalkolitických kamenných opevnění. Tento striktní výklad je však novými 

nálezy a analýzami, jak autorka dokládá, silně problematizován, měď nebyla zpracovávána 

výlučně v prostoru opevnění, rovněž vazba potenciálních rudných ložisek a kamenných 

opevnění není bezprostřední. Jinou otázkou pochopitelně je význam opevnění z hlediska 

oběhu, přerozdělování a tezaurace hotových měděných výrobků. V závěru autorka kriticky a 



přehledně shrnuje stávající nejednoznačné názory na funkci a postavení kamenných opevnění 

v pyrenejském chalkolitu. 

     Bakalářská práce Gabriely Brathové je přehledně členěna, jednotlivé informace jsou 

podávány srozumitelně, přičemž je zřejmé, že se autorka v dané problematice dobře orientuje. 

Text je jazykově na solidní úrovni, poznámkový aparát je používán odpovídajícím způsobem. 

Početné přílohy velmi názorně doplňují text, v jejich popisech je též důsledně citován zdroj. 

Předložený text tedy dle mého názoru zcela splňuje nároky kladené na bakalářskou práci a 

proto jej  d o p o r u č u j i  k obhájení.  

 

V Praze dne 6.9.2011                                                                              PhDr. Miroslav Dobeš 


