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Obsah: Text (182 str.); tabulky nálezů  (36); plány objektů (45); foto hrobů (7); přílohy (5). 

Cílem práce je zpracování archeologického  výzkumu  neolitického  sídliště v Praze-Liboci 

z let 2003-2005. 

Členění práce stručně podle názvu kapitol: 1. Úvod; 2. Cíl práce; 3. Stav poznání; 4. Kultura 

LnK; 5. Přírodní podmínky na sídlišti; 6. Výzkum sídliště v Praze-Liboci; 7. Archeologie 

neolitických areálů; 8. Analýza keramiky; 9. Analýza kamenné industrie; 10. Analýza 

mazanice;11. Kostěná industrie; 12. Závěr; 13. 14. Seznamy. 

Podrobněji si autorka klade za cíl základní zpracování dat (str. 9) s využitím všech  

dostupných materiálů z terénní dokumentace záchranného výzkumu. Soustředí se především 

na keramiku, ale i další druhy nálezů a bude upřednostňovat prostorovou analýzu. Stav 

poznání je vlastně historickým přehledem dosavadního studia českého  neolitu. V plynulém a 

podrobném textu jen okrajově a bez vysvětlení konstatuje, že moravský vývoj je  plynulejší 

než český (srov. 12). Rozdíly mezi českým a moravským vývojem  nebyly zatím podrobněji 

studovány, což odrážejí rozdíly v existujících chronologických systémech. Zabývá se 

geografií Libockého potoka, jehož území, jak ukazuje i přehled nálezů,  je jakousi výkladní 

skříní pražského  neolitu. Jednotlivé polohy lze již podle poměrně dobrého  poznání relativně 

datovat, což dokládá mapka (str. 16). V detailu je popsána i lokalita v místě výzkumu. Tento 

zachytil na ploše 2,5 ha nejen neolitické osídlení ale i řadu postneolitických  objektů (str. 20). 

Práce se výhradně zabývá objekty s lineární keramikou, pro které přebírá metodiku 

v dosavadní literatuře již ustálenou, kterou podle potřeby doplňuje. Popisné znaky jsou 

kvantifikovány, absolutně i relativně. Zabývá se vzájemnými vztahy neolitických objektů 

podle druhu a datování mladších objektů. Vytvořila i  samostatný systém sledování 

souvislostí mezi objekty z terénní situace. Tímto způsobem přesvědčivě identifikovala i 

půdorysy domů, které nebyly jednoznačně doloženy soustavou kůlových  jamek (str. 47). 

Bylo tak definováno deset stavebních  komplexů jako poklad pro následující  analýzu 

keramiky. Tuto část předkládané práce bych  hodnotil jako příkladnou práci s terénní situací 

neolitického  sídliště, které je v literatuře za posledních dvacet let ojedinělé. Věnovala se také 

diskusi o funkci sídlištních  objektů. Zvláštním objektem v Liboci je část jednoduchého 

ohrazení (str. 33), které se nachází mimo stavební objekty. Tvoří jej mělký různě široký žlab. 

Samostatně je pojednána pohřebníkomponenta, která ale netvoří samostatný areál, ale 

kostrové pozůstatky jsou uloženy jednak v sídlištních  jamách a jednak v oddělených  

hrobových jamách. Pohřby jsou rozptýleny v prostoru celého  zkoumaného  sídliště. Kromě 

antropologických poznatků a  archeologických artefaktů poskytly tyto objekty sérii 

kalibrovaných  absolutních  radiokarbonových  dat, které lze vztáhnout k doložené části 

sídliště. Autorka podrobně popisuje a komentuje objekty i nálezy z tohoto pohřebního  areálu. 

Z výbavy hrobů je běžná keramika, které odpovídá nálezům ze sídliště. Výjimkou je plochý 

kopytovitý  sekeromlat vybroušený z mramoru (str. 62), jaký byl v pozdějším neolitu 



 

 

zpracováván z výchozů v Posázaví. Informace z  hrobových situací autorka konfrontuje se 

situací na pohřebišti Vedrovice. 

Obsáhlá kapitola se věnuje popisu a analýze lineární keramiky, pro který se inspirovala 

v systému Bylany. Konkrétní odchylky upravila podle potřeb výzkumu v Liboci. Pro 

chronologii sídliště se soustředila na jemnou  lineární zdobenou keramiku, která je 

prokazatelně pro tento účel nejvíce diagnostická. Stavební komplexy popsala proto  v systému 

chronologicky ohodnocených  znaků a porovnala je s charakteristikami kulturních  substupňů.  

Pro vytvoření posloupnosti stavebních  komplexů  použila jednoduchý systém tři hlavních  

prvků techniky lineárního ornamentu: linie, pásky, noty a podrobila je vícerozměrné 

statistické  analýze (str. 98). Spolu s většími izolovanými jámami mohla tak vytvořit 

posloupnost keramických  fází v rámci stupňů I/II (2 fáze) a IIa (1 fáze). Výsledek doplnila 

radiokarbonovými daty. Ukázalo se však, že podrobnější radiokarbonová chronologie dává po 

kalibraci široké rozpětí časových  úseků, které lze jen obtížně synchronizovat s keramickou 

chronologií. Proto autorka neuvádí ani přesnější  kalibrovaná data pro svoji keramickou 

posloupnost. Z hlediska dosavadního chronologického systému kultury s lineární keramikou 

odpovídá tato chronologie  velmi dobře předpokládanému kvantitativnímu vývoji stylistiky 

lineární keramiky. 

Analýza keramiky je v práci doplněna o velmi dobře provedenou analýzu dalších  druhů 

nálezů, kterými jsou kamenná industrie (štípaná, broušená a mlýny), mazanice a kostěné 

industrie. Kvantifikovaný výskyt těchto artefaktů je zobrazen v prostoru sídliště v relativních  

hodnotách  i v trendových  izoliniích. Autorka dospěla v této části práce k velmi specifickým 

a originálním výsledkům, které v dosavadní literatuře nacházíme jen výjimečně a  zpravidla 

odděleně od chronologické analýzy sídliště. Tím vytvořila  komplexní obraz artefaktů na 

jednom lineárním sídlišti a zároveň lze říci, že dosáhla i významného a originálního  výsledku 

v rámci  zadaného  tématu. V závěru jsou shrnuty hlavní a podstatné výsledky zpracování 

zejména vztahy domů, které představují tři po sobě jdoucí keramické fáze z počátečního 

období české lineární keramiky. Vztahy hrobů a domů nemusí být synchronní, jak ukazuje 

případ domu I, kdy autorka naznačuje možnost genetické příbuznosti zemřelých a obyvatel 

domu. Jako důležitý úkol budoucího studia považuje autorka řešení vztahu osídlení dvou 

následných  neolitických kultur ve studovaném povodí, jehož je sídliště v Liboci součástí. 

Celkově lze práci hodnotit jako obsáhlé řešení zadaného  úkolu, které vyústilo 

v komprimovaný rukopis, jenž přesahuje rozsahem obvyklou normu diplomových  prací. 

Obsah je hierarchicky uspořádán od terénních  situací po kvantitativní popis a následné 

prostorové zobrazení jednotlivých  druhů artefaktů na území výseku jednoho sídliště, jak je 

dáno hranicemi výzkumu. Autorka respektuje jednu z možných  metod popisu a presentace 

sídliště s lineární keramikou, která byla předlohou při zpracování sídliště v Bylanech u Kutné 

Hory. 

Specifika sídliště v Praze Liboci spočívají v mnohonásobném osídlení plochy výzkumu 

během více etap pravěku  a jen prostorově i časově vymezené části prozkoumaného sídliště 

s lineární keramikou. Tuto situaci, která ovlivnila především formování archeologizovaných 

souborů artefaktů, řešila autorka jen v omezené míře v různých  etapách  svého textu, přesto 

lze konstatovat, že dostatečným způsobem, jak o tom svědčí dosažené výsledky. V tomto 

smyslu mohla být některá tvrzení autorky formulována v podmíněném způsobu, což ovšem 

bude čtenáři specializovanými na studium neolitických sídlišť jistě takto vnímáno. Celá práce 



 

 

je zpracována formou plynulého a čtivého  textu. Pro určité nahromadění informací jsou však 

závěry vyplývající z argumentací někdy nejasné nebo chybí.  To platí především v částech, 

které pojednávají  o radiokarbonovém datování. Argumentace týkající se vlastní problematiky 

metody, kalibrace a vztahů mezi kontexty se někdy překrývají. Výsledky,  kterých autorka 

dosáhla, lze označit jako nadstandardní a přínosné v daném geografickém i chronologickém 

kontextu. Předkládaná práce má proto širší význam v souvislostech současného  neolitického 

studia, který přesahuje běžné diplomové práce. Proto by bylo vítané, kdyby rukopis po 

jazykové editaci mohl být publikován jako monografická práce. Práci samotnou doporučuji 

vzhledem k výše uváděným důvodům k obhájení a navrhuji klasifikaci A/B. 

 

V Praze, dne 1. 8. 2019 

Prof. Ivan Pavlů  

 

 

 

 

 

 

 


