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Posudek bakalářské práce Lucie Vejskalové: Pohřbívání dětí v neolitu a eneolitu na 

našem území, 63 stran textu, 54 tabulek (z toho 51 obrázků), Praha 2006, Univerzita 

Karlova 

Autorka zvolila za téma bakalářské práce problematiku pohřbívání dětí v kulturách mladší 

a pozdní doby kamenné v Čechách a na Moravě. Bezesporu zajímavé téma je poněkud 

ovlivněno jednak počtem kvalitních archeologických dokladli. jednak současnými možnostmi 

řešení dané problematiky. Obě uvedené okolnosti rovněž limitovaly autorku i v pokusu o 

nastínění postavení dítěte v raně zemědělských společnostech. 

Lucie Vejskalová připravila podrobnou databázi nálezů. které shromáždila díky studiu 

nálezových zpráv v Archeologickém ústavu A V ČR v Praze a dále využitím domácí i 

zahraniční odborné literatury. Celkem se jí podařilo do databáze získat 466 pohřbů. Tento 

počet však - vzhledem k rozložení do dvou základní chronologických period staršího pravěku 

a v případě druhé na zhruba desítku kultur. neumožňuje zatím podrobnější charakteristiku 

praktik při pohřbívání dětí. 

I přes toto zmíněné omezení v možnostech autorky při zpracování zvoleného tématu přináší 

práce některé shrnující úd~je, místy i nové postřehy a pokusy autorky o jejich rámcovou 

interpretaci. V některých aspektech se autorce na konkrétních příkladech podařilo poukázat na 

určitá specifika v případě dětských pohřbů, většinou s pomocí sledování jednotlivých skupin 

milodarů v hrobech dětí. 

Obtížnější bude patrně na základě studia dosavadních početně omezených nálezů dětských 

pohřbů vyslovit závěry o postavení dítěte v společnostech uvedeného chronologického 

horizontu. r zde však autorka projevila snahu a schopnost použít získaná data k určitým 

předpokladům o společenské pozici dítěte za života i v praktikách pohřebního ritu. 

L. Vejskalová předložila bakalářskou práci, která je připravená pečlivě po stránce 

formální, uspokojivá je i - přes výše uvedené připomínky - stránka obsahová. Autorka 

projevila schopnost samostatné práce s literaturou, stejně jako schopnost maximálně využít 

získané úd~je u archeologických dokladech dětských hrobů. V této fázi odborné práce 

projevila dobrou znalost problematiky a připravenost věnovat se zvolenému tématu případně i 

do budoucna. Předložená bakalářská práce splňuje všechny náležitosti, a proto ji doporučuji 

k dalšímu řízenÍ. 
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