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Daniel Pilař zvolil za téma bakalářské práce problematiku neolitických pecí, kterým skutečně 

nebyla v takové šíři delší dobu věnována pozornost badatelů. Snad pro zdánlivou torzovitost 

nálezové základny, snad pro větší atraktivitu ostatních pramenů, svědčících o životě 

společností nejstarších zemědělců nejen na našem území. Přesto autor vstoupil do řešení této 

problematiky se zřejmým cílem: připomenout význam studia těchto technologických zařízení, 

která vedle analýzy samotných nálezů nabízí také širší škálu experimentálních aktivit, jež 

zvyšují pravděpodobnost ucelenější charakteristiky jejich významu pro neolitickou společnost 

a hlavně jejich využití v každodenních aktivitách. 

D. Pilař v úvodu práce připomíná různé možnosti výkladu funkce pecí, podle konstrukce 

předpokládá využití pecí při výpalu keramiky, i když z mnoha analogií známe i možnosti 

prostého výpalu v otevřeném ohništi, kdy teplota dosahuje potřebné hodnoty pro kvalitní 

výpal. Další možnou funkcí je využití pecí k tepelné úpravě potravy. Autor upozorňuje, že 

výstižnější název pro tyto pece je pec potravinová, protože vžitý termín pec chlebová 

neodpovídá jednoznačnému využití pro pečení chleba, navíc, v tomto období uvažujme spíše 

o plackách, než o chlebu v jeho současné podobě.  

V dalším se autor zamýšlí nad skutečným významem modelů pecí, které jsou známy z více 

lokalit. Kultovní význam těchto nálezů nemusí být jejich jedinou interpretací, snad šlo o 

hračky nebo pokusy ztvárnit věci běžné denní potřeby. V tomto ohledu je však současná 

archeologie zatím omezená chabou znalostí myšlenkového světa neolitických společností. 

Autor se zaměřil na nálezy pecí v jednotlivých kulturách neolitu a vybral k analýze 

perspektivní lokality, které přece jen nabídly doklady těchto zařízení na našem území. 

Z tohoto hlediska našel nejpočetnější kolekci nálezů na sídlišti kultury s LK (kultura s lineární 

keramikou). D. Pilař prokazuje schopnost pracovat s dosavadními daty a možnostmi jejich 

využití. Všímá si konstrukčních typů a umístění pecí v sídlištních objektech, přičemž nálezy 

rozdělil do chronologických fází. Výsledkem je zjištění, že pece patrně náležely vždy 

konkrétnímu domu a pokud se objevily v kumulaci, jejich konstrukce byla shodná. 

Bylanské nálezy LK pak srovnal s objekty, zachycenými výzkumu sídliště v Mohelnici u 

Zábřehu. Shledává podobné konstrukční typy a připomíná domněnku R. Tichého, že dvě 



baterie pecí, patrně potravinových, dokládají společné hospodaření, společnou přípravu 

stravy. 

Z hlediska dalšího vývoje je určitě zajímavý znatelný pokles výskytu pecí v kultuře 

s vypíchanou keramikou (VK). Autor opět vybral několik sídlišť této kultury a uvádí zajímavé 

zjištění, že např. na lokal0itě Mšeno nebyla nalezena jediná pec. Přitom si jen stěží lze 

představit, že by se rozvíjející zemědělská společnost bez těchto zařízení obešla. A to jak 

v případě přípravy stravy, tak omezeně jistě i při výpalu keramických nádob. Možná se 

změnila konstrukce do té míry, že je mnohem obtížnější pece výzkumem zachytit. Přesto 

jejich existenci prozradí charakter mazanice, která je v některých ohledech pro konstrukci 

pece typická. Situaci s výskytem pecí v neolitu na našem území zakončuje D. Pilař ještě 

přehledem situace v kultuře s moravskou malovanou keramikou (MMK). Ani tady není 

situace příliš příznivá, autor uvažuje o možných způsobech vysvětlení, proč i v této kultuře 

jsou doklady pecí spíše sporadické. 

Poslední část práce přibližuje stav bádání a poznání pecí na sídlištích v prostředí Balkánu. 

Autor použil příkladů z kultur Starčevo a Vinča a vysvětluje svůj postup tím, že z prostředí 

Balkánu je k dispozici zatím nejkvalitnější nálezová základna. Tu považuje za vhodnou pro 

možnou aplikaci v našem prostředí.  

Práce D. Pilaře přináší užitečný přehled typologie neolitických pecí na našem území a jejich 

prostorové uspořádání na sídlištích. Autor využil potřebné množství odborné literatury, 

prokázal schopnost práce s ní a velmi dobrou schopnost analyzovat dostupná data. Po 

formální stránce je práce v pořádku, po stránce obsahové pak požadavky na úroveň 

bakalářské práce bezpochyby převyšuje. Z výše uvedených důvodů doporučuji práci 

k obhajobě a navrhuji klasifikaci „výborně.“ 
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