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Předložená práce je komplexním zpracováním archeologického výzkumu sídliště a hrobů 

kultury s lineární keramikou v Praze-Liboci, poloha Šestákův statek. S uspokojením lze 

konstatovat, že podrobného představení výsledků terénních prací se nám dostává po zhruba 14 

letech, což není v našem prostředí horizont příliš obvyklý. Dík patří pochopitelně (a autorka 

to v práci také uvádí) vedoucímu výzkumu M. Burešovi, který autorce diplomové práce 

poskytl veškerý materiál i podrobnou dokumentaci. 

     Schéma práce je klasické – autorka uvádí stav bádání o kultuře s lineární keramikou jak 

z globálního hlediska, tak z hlediska prostoru Litovicko-Šáreckého potoka, kam výzkumu 

teritoriálně patří. Seznamuje také s přírodními a geologickými podmínkami a s průběhem 

archeologického výzkumu v letech 2003 – 2005. Pak už následuje kapitola 7., která se věnuje 

archeologii sídelních areálů v Praze-Liboci. V této části autorka velmi podrobně popisuje 

veškeré sídlištní objekty, pracuje s rozměry, tvary půdorysů, stěn a den, stejně tak s výplní 

objektů. Analytickou část této kapitoly pak představuje pokus autorky o určení funkce 

sídlištních objektů (primární, sekundární), zvlášť pak vyhodnocuje stavební komplexy a domy 

a pohřební areál. 

     Následuje precizní analýza keramického materiálu, zakončená datováním a chronologií 

sídelního areálu. Autorka opakovaně konzultovala problematiku keramického materiálu a 

možnosti jeho vyhodnocení s prof. I. Pavlů. Tuto v podstatě stěžejní část práce následují 

výsledky práce s ostatními nekeramickými nálezy.  

     Jako vedoucí práce oceňuji snahu a úsilí autorky před analýzou kamenné štípané industrie. 

Po několika konzultacích pak pracovala P. Schindlerová s těmito prameny naprosto 

samostatně a nutno konstatovat, že výsledky analýzy svědčí o poctivě odvedené práci. Ze 

závěrů vyplývá potvrzení dosavadních charakteristik štípané industrie kultury s vypíchanou 

keramikou. Autorka se pokusila zjistit prostorové rozmístění artefaktů, přičemž uvádí, že více 

než polovina nálezů se nacházela v jamách podél delších stěn domů. Pouze výjimečně se 

v některých případech jeví objekty jako možné sekundární dílny, jinak však charakter 

industrie odpovídá zpracovatelské povaze sídliště.  

     Mezi kamennou broušenou industrií, která rovněž rámcově odpovídá celkové představě o 

tomto typu nálezů v kultuře s lineární keramikou, dominuje mlat z hrobu H3. Tvarově jde 

spíše o kopytovitý klín, ale autorka se vzhledem k charakteru předmětu přiklonila ke kategorii 



mlatu. Předmět má provrt velmi úzký a umístěný mimo těžiště. To vylučuje jeho praktické 

použití jako nástroje, což umocňuje navíc druh použité suroviny. S největší pravděpodobností 

jde o bělavý mramor z lokality Bílý kámen u Sázavy. Křehkost suroviny vylučuje funkční 

využití artefaktu, vzhledem ke skutečnosti, že tvořil součást hrobové výbavy, je 

pravděpodobnější, že šlo spíše o prestižní předmět, případně odznak moci nebo postavení. 

     Autorka analyzovala i ostatní nekeramické nálezy, jako zrnotěrky, otloukače a drtidla, 

brousky a valouny či zlomky bez stop opracování. Analýzou mazanice autorka zjistila otisky 

a úpravu povrchu zlomků mazanice z vnější strany. Šlo zejména o otisky prutů (doklad 

výmazů proutěné armatury stěn), dále otisky tesaných nebo štípaných prvků (nepřekvapí, 

vzhledem k zjištěním o konstrukcích dosud objevených studní) a konečně i otisky tyčí nebo 

kuláčů. 

      Úsilí o opravdu komplexní vyhodnocení nálezů z archeologického výzkumu sídliště 

v Praze-Liboci dokládá analýza kostěné a parohové industrie. Práci zakončuje závěr, tedy 

sumarizace nejdůležitějších výsledků zpracování materiálu z výzkumu neolitického sídliště 

v Praze-Liboci. Autorka prokázala velmi dobrou schopnost analýzy veškerého dostupného 

materiálu a jeho interpretaci. Během přípravy diplomové práce zdokonalila své schopnosti při 

vyhodnocení keramiky i ostatních druhů pramenů. Také seznam použité literatury je dosti 

obsažný. Autorka prokazuje rovněž výborné kresebné dokumentační schopnosti. Práce 

splňuje veškeré požadavky na diplomové práce, a proto ji doporučuji k dalšímu řízení 

s navrhovanou klasifikací „výborně.“ 
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