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 Předložená práce se zabývá tématem v současné době v naší i zahraniční medievistice 

velmi sledovaným a to poznáním raně středověké elity. Prameny k tomuto tématu jsou 

písemné a archeologické. Autorka vychází z pramenů archeologických. Těžiště práce spočívá 

v rozboru tří pohřebišť (Praha – Lumbeho zahrada, Stará Kouřim a Kánín I, II). Informace      

o těchto lokalitách jsou poplatné době, kdy byly zkoumány a rovněž rozbor antropologického 

materiálu z těchto lokalit je touto skutečností poznamenán. Autorka vycházela z předpokladu, 

že ve způsobu uložení ostatků zemřelých a ve výbavě hrobů se projevuje rozvrstvení 

společnosti. U sledovaných pohřebišť sleduje například rozdíly ve věku dožití u mužů a žen. 

Nutno se ptát, do jaké míry jsou tyto skutečnosti odrazem historické reality či spíše 

nepřesného antropologického určení. Důležitou okolností při studiu významného postavení 

pohřbeného hraje bohatost jeho výbavy, i když tady mohly hrát svou roli i další faktory 

(zvyky, obyčeje, náboženské představy aj.). Zajímavý je vysoký počet dětských bohatě 

vybavených hrobů. Autorka správně upozornila na nejnovější pokusy určit časovou náročnost 

výroby některých šperků (více než 600 hodin si vyžádala výroba ozdob z některých hrobů 

v Lumbeho zahradě). 

 Poznatky svého rozboru shrnula autorka do pěti bodů, u kterých první dva se ovšem 

opírají o antropologii. Některé autorčiny závěry by bylo vhodné ještě ověřit na některých 

dalších pohřebištích (např. z Levého Hradce, Budče) případně na moderně zkoumaných 

hřbitovech vesnických (Praha – Motol, Lahovice, Brandýsek aj.). 

 Autorka se velmi dobře seznámila s problematikou rozboru raně středověkých 

pohřebišť, prokázala schopnost samostatné tvůrčí práce i znalost příslušné literatury. Práce má 

velmi dobrou úroveň i po stránce formální. 

 Předložená magisterská práce plně vyhovuje požadavkům kladeným na tyto práce       

a proto ji doporučuji k dalšímu řízení. 

 Navrhuji klasifikaci výborně. 

 

 

V Praze, dne 7. 9. 2016        Prof. PhDr. Jiří Sláma, CSc. 

  


