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Skalní hrobky předřímského období jsou natolik charakteristickým rysem oblasti Norchie, Sovany 
a Blery, že se tato část vnitřní Etrurie v archeologické mluvě běžně označuje jako „oblast skalních 
hrobek“ (zona delle tombe rupestri). Tatiana Votroubeková ve své práci předkládá komplexní 
přehled o tomto specifickém architektonickém jevu, kterou doprovází dvěma příkladovými 
studiemi dokumentace a analýzy těchto památek postupem mnohočetného snímkování a 
vytvoření 3D modelu.  
 
Práce postupuje věcně a logicky: v úvodu je načrtnuta její struktura (avšak bohužel ne cíle)a 
předloženy dějiny bádání (a s němi základní prameny včetně cestpisů 19. století, kde jsou hrobky 
poprvé popisovány či vyobrazeny), následuje načrtnutí krajinného rámce (kapitola 1), v kapitole 
druhé je pak předloženo základní typologické členění těchto mnohotvarých památek, přehled 
jednotlivyých výzdobných prvků fasád či doprovodného kultovního aparátu (typu cippi, oltáře 
atd.), a na základě předloženého načrtnut chronologoický vývoj. Ve třetí kapitole jsou 
představeny některé z nejvýraznějších příkladů skalních hrobek, zejména hrobky nejlépe 
dochované a architektonicky nejbohatší (příklady jsou řazeny podle lokalit). Ve čtvrté kapitole 
s nenápadným (a ne zcela vystihujícím) názvem „Spôsob výstavby skalných hrobiek a nekropolí“ 
jsou shrnuty (ocenilo by se výslovnější tématické strukturování) některé závěry o organisaci 
pohřebišť, jejich vztahu k sídlištím, volbu umístění pohřebišť či (ne)orientaci hrobek podle 
světových stran. Pátá kapitola hlásá zasazení etruských skalních hrobek do kontextu starověké 
Itálie a východního Středomoří, zde se táže zejména po okolnostech vzniku těchto 
charakteristických hrobek jako takových a rovněž jejich pozdějšího vrcholného typu – chrámové 
hrobky. Nedostižení jednoznačných závěrů (volba je přirozeně v obou případech mezi místním 
vývojem daným příhodnými geologickými podmínkami a vnějším vlivem z Řecka a Malé Asie) zde 
neurazí (ostatně bylo by lze jich dosáhnout? A i kdyby, změní to nutně naše poznání věci?). 
Velký odskok od dosavadního konvenčního postupu představuje kapitola 6, v níž jsou představeny 
dvě příkladové studie dokumentace a zhodnocení skalních hrobek přestřednictvím 3D modelingu 
dosaženého pomocí poměrně jednoduché a přístrojově nenáročné metody mnohočetné 
fotogrammetrie. Zpracovány jsou jednak tombe doriche z Norchie, kde autorka vytváří 
„anastylózu“ (teste wikipedia „rekonstrukce archeologické památky do nejvyšší možné míry za 
použití dochovaných originálních prvků“) památky „vlepením“ části jednoho ze štítů, který je 
dnes chován v Archeologickém muzeu ve Florencii, jednak tomba della Sirena v Sovaně. Zde 
autorka jednak demonstruje možnosti užité dokumentační metody tím, že koriguje starší kresby 
hrobky, jednak za použití veškaré dostupné dokumentace, srovnání s analogickými památkami (a 
v některých případech vlastní fantasie či tvořivosti) vytváří její hmotovou a chromatickou 
rekonstrukci.  
 
Práce působí celkově velmi dobrým dojmem, autorka dokládá velmi dobrou schopnost 
syntetisovat a logicky řetězit informace a předávat to podstatné, případně i věcně argumentovat 
(doufejme – k tomuto bodu s vrátíme). Nepřísluší mi přirozeně hodnotit stylovou a gramatickou 
stránku práce (i tak v mně zůstává hořký dojem, že interpunkční znaménka byla zde krutě 
zkrácena na svých právech), pokud jsem však schopen ocenit, i z tohoto ohledu je věc 
bezproblémová.  
Několika poznámkami bych se nicméně zdržel u celkového směřování práce a u jejích formálních 
rysů.  



První otázku ve mně vzbuzuje samotný koncept a cíl práce: ten není nikde výslovně stanoven, 
neprozradí jej ani mnohoslibný a vágní název, a od počátku tak musíme doufat, že jej nakonec 
pochopíme z odvíjení zápletky… Nepochopíme!  
Je-li smyslem práce komplexní přestavení jevu skalních hrobek (a příkladové studie s 3D 
dokumentací dvou z nich mají sloužit jen pro oživení), očekával bych výrazně silnější 
dokumentační část (nikoliv jen představení nejvýstavnějších a zběžné shrnutí všech fádnějších 
příkladů) a výrazně hlubší argumentace v kapitole 4, kde jsou předloženy některé zajímavé závěry, 
není ale jasné nakolik se jedná o názory převzaté (citace chybí) či vlastní (chybí argumentace i 
dokumentační materiál – například plány pohřebišť – na jejichž základě by byly pronášeny). 
V prvním případě by bylo opominuté referencí závažným nedostatkem a prohřeškem proti 
zásadám vědecké práce, v případě druhém by se autorka připravila o vavříny za pozoruhodné 
úvahy a bystré závěry. 
Pokud by naopak mělo těžiště práce spočívat právě na obou příkladových studiích, odpustili 
bychom možná případnou absenci (předem nezodpověditelné) úvahy o původu skalních hrobek či 
či jejich maloasijská komparanda a těšili bychom se například na důslednější (a opět o výrazně 
bohatší dokumentaci opřený) rozbor vyobrazení ve štítech „anastylozovaných“hrobek z Norchie 
či neprůstřelnou (takovou v současném stavu není) argumentci o obuvi zásvětních démonů.  
Celkově právě poměrně vysoký objem tvrzení, které nejsou opřené o jednoznačné argumenty a 
spíše výběrová práce s analogiemi jsou body, v nichž práce nejvíce selhává a bohužel trochu kazí 
celkově velmi dobrý dojem. Důraz zde prostě leží na – přirozeně zábavnější a nesmírně záslužné 
ale do jisté míry řemeslné – práci dokumentační a rekonstrukční. Nevylučuji ale, že se jedná o 
záměr a dohodu mezi autorkou a jejím školitelem, již nemám přirozeně právo kritisovat. 
 
Po formální stránce je práce provedena velmi dobře, k citacím (jichž by mohlo být o něco více) je 
užíváno dobře stráveného citačního systému UKAR přičemž úlety z jeho rámce nepřekračují míru 
vykolejenosti očekávatelnou běžně u závěrečných prací všeho druhu.  
Závažnějším nedostatkem je, že v seznamu literatuy chybí poměrně četné práce, na něž je 
odkazováno v poznámkách po čarou (Barbieri 2002 v pozn. 11; Ciacci 1999 v pozn. 75; Maggiani 
2012 v pozn. 52 /nejedná se ve skutečnosti o Maggiani 2010?/; Nardi 1999 v pozn. 73; Pellegrini 2002 
v pozn. 20). 
V obrazové příloze nepůsobí dobře některá vyobrazení, pořízená zjevně na poslední chvíli 
digitálním fotoaparátem (za špatných světených podmínek, třesoucí se rukou a vypuštěných do 
světa bez požehnání photoshopu): hned obr. 1 (mapa!!!), dále např. Obr. 12 či 31. Ocenil bych i více 
situačních plánů lokalit či pohřebišt (tím spíš, že je na ně odkazováno – kap. 4.) či např. 
schématický přehled hlavních typů hrobek (jedno vyobrazení vydá za tisíc cizojazyčných slov). Při 
tvořivosti, kterou autorka demonstrovala v kapitole 6 by to nemělo představovat problém. 
Zároveň by bylo vhodné důsledněji přes odkazy na vyobrazení provázat text a obrazovou přílohu. 
Všechny tyto nedostatky lze ale zajisté omluvit či pochopit (předdeadlinové duševní stavy jsou 
známy i oponentovi).  
 
Přes vznesené výtky oceňuji práci Tatiany Votroubekové jako velmi zdařilou, v každém případě 
plně dostačující k udělení titulu magistr.Bohužel pro ni pro výše vyčtené nedostatky nemohu 
nahrnout hodnocení lepší než „velmi dobře“. 
 
 


