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Autor získal, zpracoval a interpretoval poprvé v české paleoekologii korpus pedoantrakologických dat 

a to z širší oblasti v Roztokách u Prahy.  Data porovnal je se souborem z významného archeologického 

naleziště Roztoky, zkoumaného archeology v letech 2006-2010 a archeoantrakologicky 

analyzovaného školitelem diplomanta. Výsledky jsou velmi zajímavé, inovativní, ale zatížené absencí 

radiokarbonové chronologické fixace a spíše lakonickým přístupem autora k širší komparaci. Autor 

v diplomové práci zveřejnil významný analytický počin, kvalitu práce však poněkud ruší nedotaženost 

komparací a absence závěru. Práce je ale na dobré jazykové a stylistické úrovni. 

1. Autor získal vlastní pedoantrakologický materiál z půdních sond v oblasti Roztok. Počet a kvalita 

provedených sondáží je odpovídající a vyhovuje cílům práce. Počet determinací uhlíků v sondách je 

reprezentativní a pokrývá geomorfologickou pestrost studované oblasti. Autor měl možnost svá 

pedoantrakologická data porovnat s robustním souborem archeoantrakologických dat 

z archeologického naleziště Roztoky (stavba silnice 2006-2010), které mu poskytl školitel Jan Novák. 

V době odevzdání práce neměl autor bohužel k dispozici výsledky zadaných radiokarbonových analýz, 

což bylo pro interpretaci dat svazující. Dalším typem autorových dat jsou výsledky fytocenologického 

snímkování, propojující paleoekologický záznam se současným vegetačním krytem. 

2. Základní metodologický rámec DP je inovativní. Vyhodnotit pedoantrakologická data z okolí 

archeologického naleziště je velice dobrý koncept, který je v naší paleoekologii dosud ojediněný. 

Metodologický postup je správný, metody mnohorozměrné analýzy dat jsou efektivní a správně 

použité. Vysvětlení metody je ale dosti stručné, práci by slušel větší důraz na rešerši stávajících 

poznatků jak z mezinárodní literatury, tak z archeologické literární produkce. 

3. Získané výsledky vytvářejí dobrou bázi pro další úvahy a interpretace. Autor porovnává strukturu 

stromové vegetace v gradientu archeologického sídliště a jeho bezprostředního okolí. Absence 

radiokarbonových dat však tuto možnost omezila, respektive donutila autora pracovat zatím  v silně 

hypotetické rovině. I tak je ale možné konstatovat, že některé poznatky jsou pro studium lokální 

stromové vegetace zásadní. Jde například o rozdíl mezi současným vegetačním krytem lesního území 

západně od intravilánu Roztok (Roztocký háj) a mezi antrakologickými daty. Porovnání s daty 

z klimaticky podobných lokalit je nedotažené a lakonické. Ačkoliv autor zná a uvádí práci Petrlíková – 

Beneš 2008, pro širší komparaci svých výsledků, především na úrovni trendů četnosti taxonů ji 

nepoužil. Práci chybí závěr – nevíme vůbec, jaké je vyústění příběhu ! (viz Otázky). 

4. Většina grafického materiálu je použita vhodně a relevantně. Zajímavé jsou mnohorozměrné 

diagramy jako hlavní opora autorových interpretací a úvah. Zarážející je ale konstrukce subkapitoly 

„Porovnání s okolím“ (str. 41, obrázek 16). Začínat subkapitolu diagramem bez jakéhokoliv slovního 

uvedení není vhodné, navíc vlastnímu obrázku 16 chybí bližší popis jednotlivých lokalit a je škoda, že 

obrázek nebyl provázán s mapkou. 

Autor by měl lépe uvozovat kapitoly. Název „Uhlíky“ bez dalšího zpřesnění je v odborné práci 

nevhodný. Doporučoval bych od tohoto minimalismu upustit a být v názvech obecně přesnější. 

Technické poznámky: str. 13 chybně „pražské kultury“, správně kultura pražského typu. 

 



Otázky: 

- V textu je několikrát uvedena zásadní role neolitické transformace. Jak se odráží 

v antrakologických datech (obojího typu)? Jaká ale je role předchozího mezolitického osídlení 

(na základě již publikovaných výzkumů) v případě šíření (například) lísky?  

- Pokud nemáme radiokarbonová data a pokusíme se o strukturní biochronologický přístup 

(str. 20, poslední věta), můžeme tento přístup použít obecně pro antrakologická data (prosím 

o argumenty pro a proti)? 

- Na srovnatelném nalezišti v Lovosicích, kde byly analyzovány velké soubory 

archaeoantrakologických dat, jsou známy trendy nárůstu a poklesu některých taxonů v době 

železné a raném středověku. Prosím o dodatečné porovnání alespoň pro některé dřeviny. 

- Které archeoantrakologické soubory jsou použitelné pro komparaci a výsledky 

pedoantrakologických dat a které nikoliv a proč? (viz alespoň Beneš 2008 – ale také 

s ohledem na současné práce). Takové informace bych očekával v absentujícím závěru práce. 

 

Beneš, J. 2008: Antrakologické analýzy v archeologii a paleoekologii – Anthracological analysis in 

archeology and palaeoecology,  Archeologické rozhledy 60, 75-92. 

 

Práci doporučuji k obhajobě a vzhledem k výše uvedeným argumentů ji navrhuji klasifikovat stupněm 

velmi dobře. 

 

V Petříkovicích dne 28.9. 2019 
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