Vyjádření školitele Mgr. Michala Ernée, Ph.D., DSc. k průběhu studia a k disertační práci
“Otázky struktury osídlení severovýchodní části středních Čech ve starší době bronzové na
příkladu opevněné lokality Brandýs nad Labem-Vrábí”
předkládané v roce 2019 na Ústavu pro archeologii FF UK Praha

I. Hodnocení celého doktorského studia
Po celou dobu studia plnila doktorandka Mgr. M. Langová (dále ML) své studijní povinnosti
v souladu se studijním plánem, ve stanovených termínech a požadované kvalitě.
Po předchozích pobytech v rámci programu Erasmus absolvovala M. Langová v rámci doktor.
studia celkem tři krátkodobé zahraniční stáže na systematických terénních výzkumech
významných lokalit starší doby bronzové. V roce 2013 na lokalitě Meidling-Kleiner
Anzingerberg v Dolním Rakousku (A. Krenn-Leeb), v roce 2014 na slovenské lokalitě VrábleFidvár (K. Rassmann, J. Bátora) a v roce 2015 také na Slovensku, na lokalitě Santovka (J.
Bátora).
Během doktorského studia se ML aktivně zúčastnila devíti mezinárodních konferencí. Ve
čtyřech případech šlo o kongresy EAA, ve třech o pravidelné monotematické konference
věnované starší době bronzové ve střední Evropě. Z devíti přednesených příspěvků se pět
přímo týkalo tématu její disertace. Další příspěvky přednesla ML v rámci grantových projektů,
na kterých se podílela v rámci ARÚ, a to ve spolupráci se školitelem (3x) nebo M. Kunou (1x).
V rámci své činnosti na ARÚ Praha a svého doktorského studia se podílela na přípravě jedné
monografie (Kuna, M. a kol. 2014: Archeologický atlas Čech) a sama nebo jako spoluautorka
publikovala nebo odevzdala do tisku 9 vědeckých studií v domácích i zahraničních časopisech
a konferenčních sbornících. Sedm z nich se přímo týká témat její disertační práce.
V rámci svého působení na ARÚ Praha se podílela na řešení dvou grantových projektů.
V letech 2012 – 2015 na projektu NAKI „Archeologická mapa ČR: Systém pro sběr, správu a
prezentaci dat“ (řešitel M. Kuna) a v letech 2016 – 2018 na grantu GAČR „Mobilita a sociální
status populace starší doby bronzové na jantarové stezce. Výpověď pohřebiště v Mikulovicích,
okr. Pardubice“ (řešitel M. Ernée). Výsledky těchto projektů prezentovala na mezinárodních
konferencích (viz výše)
Od roku 2013 dosud se podílí na výuce na Ústavu pro archeologii FF UK v Praze v rámci
semináře „Úvod do archeologie pravěku 1, 2“.
V roce 2015 se výraznou měrou spolupodílela na organizaci 24. Mezinárodní konference
Starší doba bronzová v českých zemích a na Slovensku, která se konala v Sedlci-Prčici ve
dnech 5.–9. 10. toho roku.
Po celou dobu doktorského studia vyvíjela ML celou řadu odborných aktivit přímo i nepřímo
souvisejících s tématem její disertační práce, účastnila se řady mezinárodních akcí, které
často sama aktivně vyhledávala (zde si dovolím vyzdvihnout její aktivní a úspěšně využívanou
znalost angličtiny i němčiny) a podílela se na několika významných grantových i dalších
projektech ARÚ Praha (organizování mezinárodní konference, společné publikace.
V neposlední řadě se po celou dobu doktorského studia aktivně podílela na výuce na Ústavu
pro archeologii FF UK Praha. Celkově hodnotím doktorské studium ML velmi kladně, zejména
pro její všestranně aktivní přístup k oboru v mezinárodním kontextu.

II. Celkové zhodnocení disertační práce
Téma práce bylo zvoleno po konzultaci se školitelem tak, aby obsáhlo pokud možno všechny
stránky archeologické vědecké praxe, a to zpracování dokumentace a nálezů z rozsáhlejšího
terénního výzkumu (rozsáhlé, částečně opevněné starobronzové sídliště Brandýs nad Labem
- Vrábí), rešerši a zpracování informací z publikací a archivních fondů ke studovanému regionu
(severovýchodní část středních Čech a Mladoboleslavsko) do katalogu a mapových podkladů
včetně jejich vyhodnocení v prostředí GIS a konečně i archeologicko-historické vyhodnocení
získaných dat ve smyslu poznání vývoje osídlení studované oblasti a zasazení získaných
poznatků do širšího celočeského/středoevropského kontextu poznání starší doby bronzové.
Region na okraji nejdůležitější únětické enklávy byl zvolen právě pro svoji hraniční polohu
(hranice je jasně vymezena tokem Labe) a pozici na důležité dálkové komunikaci, směřující
přes Mladoboleslavsko k severu, do Slezska a dále k pobřeží Baltu.
Na disertační práci je na první pohled patrný velký objem práce, který do ní ML vložila.
Výchozím bodem je na jedné straně precizně zpracovaný a prezentovaný materiál ze
samotného výzkumu v Brandýse nad Labem - Vrábí, na druhé straně potom detailní a
důkladně revidovaný soupis všech starobronzových lokalit ve sledovaném území. V rámci
možností se ML se ctí vypořádala s nelehkým úkolem shromáždění dostupných informací
k výzkumu, který postupně provádělo několik institucí a několik vedoucích výzkumů a to někdy
velmi různorodým způsobem. Výzkumy jsou většinou nezpracované, často prozatím
nedostupné. Velmi podnětná i pro jiná období jsou pozorování k místnímu georeliéfu a jeho
historii, stejně jako vztah osídlení k půdnímu pokryvu. Důležitou částí práce jsou kapitoly
věnované vyhodnocení a interpretaci starobronzového příkopu (tomu se ML věnovala detailně
již ve své magisterské práci) i dalších objektů. Špičkově dokumentován a prezentován je
dostupný nálezový fond. Důležitá jsou pozorování ke starobronzové keramice (např. ke
vztahům sídlištní a hrobové keramiky atp.), a to nejen ze studované lokality. Důležitá jsou
zjištění ke struktuře osídlení studovaného regionu na hranicích středočeské únětické enklávy,
kterou tvořil zhruba tok Labe, na kterou navazuje rozsáhlé neosídlené území na labském
pravobřežní. Oblast dnešního Brandýsa nad Labem byla nepochybně hraničním uzlovým
bodem na důležité dálkové komunikaci vedoucí tudy směrem k severu, přes únětickou
regionální enklávu na Mladoboleslavsku směrem do Slezska, k důležité únětické sídelní
ekumeně v okolí Vroclavi, a dále k Baltu. V prostoru Brandýsa nad Labem se tato komunikace
setkávala s další jí podobnou, pokračující odtud po labském levobřeží k východu, směrem ke
Kolínu a dále.
Disertační práce ML uzavírá jednu etapu jejího vědeckého života. Snahou školitele i ML bylo,
aby práce, byť vycházející z konkrétního archeologického výzkumu jedné lokality, nezůstala
omezena na úzký region, ale jak lokalitu samotnou, tak její širší okolí zasadila do
nadregionálního kontextu a interpretovala zjištěná data v nadregionálním kontextu. Tímto
směrem by se v ideálním případě měla vyvíjet i další vědecká kariéra ML. Na případě konkrétní
lokality (výzkumu) i konkrétního regionu prokázala ML své schopnosti se kvalitně vypořádat
s výzkumem na regionální úrovni v nejširším slova smyslu. Odborníků, kteří běžně prezentují
své výzkumy v širším nadregionálním rámci alespoň širší střední Evropy (mezi jižní
Skandinávií, severní Itálií, Porýním a Karpatskou Kotlinou je stále jako šafránu. Také vzhledem
k jazykovému vybavení a postupně budovaným mezinárodním kontaktům má proto ML ty
nejlepší předpoklady.

III. Připomínky k disertační práci [jsou-li nějaké]
Práce trpí některými drobnými technickými nedostatky či formulačními neobratnostmi, které
bude nutné odstranit při závěrečné redakci textu před jeho publikací. Jde vesměs o technikálie,
které autor, procházející svůj text na monitoru po několikáté za sebou, už často vůbec
nevnímá, zato „čerstvé“ oko čtoucí jemu doposud zcela „cizí“ text je okamžitě zaznamená. Při
prohlídce textu s jistým časovým odstupem je nepochybně ihned zaznamená i autorka.

IV. Případné dotazy k obhajobě
V rámci obhajoby je možné diskutovat nejefektivnější formu publikace výsledků disertační
práce, a to včetně perspektiv a možných rizik zpracování, vyhodnocení a publikace všech
výzkumů na lokalitě Brandýs nad Labem - Vrábí.

V. Závěr
Práce jednoznačně splňuje požadavky standardně kladené na disertační práci a proto ji
doporučuji k obhajobě.
Předloženou disertační práci předběžně klasifikuji jako prospěla.
V Praze dne 18.4.2019

Mgr. Michal Ernée, Ph.D, DSc.

