
Bc. Anna Plevová, Elita raného středověku a její projevy v archeologickém materiálu 
Oponentský posudek magisterské práce 

 
Práce bc. Anny Plevové se soustředila na problém odrazu sociální stratifikace společnosti raně 

středověkých Čech v pohřebních přechodových rituálech. Autorka si jako srovnávací vzorek zvolila tři 

významná a z větší části prozkoumaná a publikovaná pohřebiště (Lumbeho zahrada na Pražském 

hradě, pohřebiště „U Libuše“ na Staré Kouřimi a Kanín I a II, které jsou součástí sídelní aglomerace 

Libice nad Cidlinou). Ve všech případech se tedy jedná o pohřební památky spjaté s centry politické 

moci. Pokud jde o základní koncepci, je škoda, že do analýzy nebylo zahrnuto i pohřebiště na Libické 

akropoli, které lze pokládat za nejprestižnější pohřební areál v aglomeraci. V krátkém úvodu nastiňuje 

autorka základní předpoklady a cíle práce a stručně charakterizuje vývoj pohřebního ritu v našich 

zemích. Jen malý detail: v 9. století rozhodně nemizí význam mužského opasku jako statusového 

symbolu (str. 10), viz honosná nákončí ve velkomoravských centrech, ale také v kolínském hrobě, či 

na Staré Kouřimi.  U každé lokality autorka sleduje stejné parametry, tedy nejprve základní 

deskriptivní charakteristiky a následně klasifikaci hrobové výbavy podle „bohatství“. Jako základní 

klasifikační osnovu si zvolila Hrubého členění na pohřebišti ve Starém Městě „Na Valách“, snad by se 

slušelo připomenout i jiné typy klasifikací, např. Christleinův a Steuerův. Důležitější však je, že si 

autorka uvědomuje arbitrární charakter těchto klasifikací a neklade rovnítko mezi bohatství výbavy a 

právní postavení jako to učinil V. Hrubý. Je si dobře vědoma toho, že finální podoba pohřebního 

obřadu mohla být determinována řadou dalších faktorů, jako byly věkové, genderové chaerkteristiky 

a christianizace. V případě práce s antropologickými daty bych ovšem prosazoval mnohem větší 

opatrnost. Např. kosterní materiál ze St. Kouřimi byl určován dr. Chocholem v 50. letech minulého 

století a na základě jiných případů lze očekávat, že by jeho nová revize přinesla podstatně jiné závěry. 

Právě vysoké zastoupení jedinců zařazených do kategorie „senilis“ na St. Kouřimi autorka interpretuje 

v sociálních konotacích. Příliš jasný také není důvod, proč si vybrala jako srovnávací vzorek ze Západní 

Evropy právě francouzské pohřebiště v Sain-Estève le Pont. Mnohem cennější by podle mého názoru 

bylo zahrnutí fenoménu bohatých hrobových výbav do celkového Evropského kontextu. Pro tyto 

účely bylo možné využít např. shrnující studii Horsta-Wolfganga Böhme. Pokud autorka chtěla 

sledovat vztah mezi sociální strukturou a demografií, bylo by vhodnější zvolit srovnání centrálních a 

venkovských pohřebišť v Čechách. Celkově lze však říci, že autorka přistoupila k dané problematice 

kriticky a její závěry lze pokládat za dobře zdůvodněné. Nastudovala také řadu zahraničních titulů, 

které ji pomohly vytvořit základní teoretickou bázi. Práce Anny Plevové naplňuje nároky kladené na 

magisterskou práci a doporučuji ji k další obhajobě.  
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