
Posudek školitele bakalářské práce 

Daniel Pilař: Neolitické pece: Charakter českých pecí v kontextu balkánského neolitu. 

Bakalářská práce. Ústav pro archeologii FF UK, Praha 2020. 75 stran textu, katalog o 54 

stranách a přílohy s 53 doprovodnými ilustracemi. 

Předložená bakalářská práce se zabývá vyhodnocením pecí z období neolitu na území českých 

zemí a jejich srovnáním se soudobými nálezy na Balkánském poloostrově. Vzhledem k tomu, 

že dosud nebyla problematice pecí v českém neolitu věnována systematická pozornost, 

přistoupil školitel na toto v zásadě teoretické téma navržené Danielem Pilařem. Přes upozornění 

školitele na potenciální nedostatek podrobně publikovaných nálezových situací a 

specializovaných studií na toto téma, pustil se autor do práce na tomto tématu s plnou vervou a 

mimo důkladného studia pramenů též kontaktoval specialisty věnující se problematice neolitu 

v českých zemích. Výsledkem je bakalářská práce svým rozsahem spíše odpovídající 

magisterské práci. 

Bakalářská práce sestává ze 12 kapitol a přidaného katalogu. První kapitola je úvodem práce a 

kapitoly 10 – 12 tvoří seznam literatury, příloh a vlastní obrazové přílohy. 

Komentář první kapitoly není nutný, kapitola druhá nás poměrně podrobně seznamuje 

s dějinami bádaní v dané problematice jak v českém, tak evropském kontextu. A to jak 

teoretické práce o typologii pecí nebo jejich funkci (např. práce J. Petrasche z roku 1986) tak i 

poznatky získané díky experimentům (nejnověji R. Thér v roce 2018). Neopomíná věnovat 

pozornost i novým přístupům, jako je identifikace pecí za pomoci analýzy mazanicového 

odpadu v sídlištních situacích publikovaných v pracích M. Ličky a Z. Macha.  

Třetí kapitola se zabývá přímo prameny archeologického poznání vlastních pecí, rozdílným 

stupněm dochování zahloubených a povrchových pecí i možností identifikovat druhou kategorii 

za pomoci výše zmíněné analýzy mazanice. 

Ve čtvrté kapitole se autor věnuje vlastní funkci těchto zařízení a to jak jejich využití k výpalu 

keramiky, tak především k jejich využití k tepelné úpravě potravy (pečení i vaření) a neopomíná 

možnost jejich využití při sušení nebo pražení obilovin. Stručně se též věnuje především 

v balkánské archeologii zmiňované neprofánní funkci pecí.  

Kapitola pátá představuje jádro vlastní práce. Obsáhle se věnuje problematice nálezového fondu 

pecí kultury s lineární keramikou (dále již LnK) a to na příkladech sídlišť v Bylanech a 

Mohelnici u Zábřeha. Identifikuje dva naprosto převažující typy pecí (s kameny pod topeništěm 

a bez nich) a za pomoci důvěryhodné argumentace předpokládá, že byly primárně určeny 

k přípravě tepelné stravy. S výjimkou jedné mohelnické pece, která vzhledem k odlišné 

konstrukci a větším rozměrům kvalitní výpal keramiky umožňovala. Snaží se o jejich 

chronologickou i prostorovou analýzu. Díky logickým argumentům přiřazuje jednotlivé pece 

nebo jejich koncentrace k vůči nim současným komplexům dlouhých domů a vyvozuje díky 

tomu, že tento typ venku umístěných zařízení sloužil s větší pravděpodobností k uspokojení 

potřeb jednotlivých domácností, než pro sídliště jako celku (i když tuto variantu v některých 

konkrétních případech nevylučuje).  

V šesté a sedmé kapitole se obsáhle na řadě příkladů věnuje problematice tohoto typu zařízení 

u kultur s vypíchanou (dále StK) a moravskou malovanou keramikou (dále MMK). Na základě 

šesti poměrně podrobně publikovaných sídlišť StK upozorňuje na značný pokles nálezů 



zahloubených pecí vůči stavu pozorovanému v případě LnK. Tento jev nepovažuje pouze za 

důsledek současného stavu bádání ale i za pravděpodobný trend odlišující tuto kulturu od 

předcházejícího období (samozřejmě tento předpoklad může být revidován po publikaci 

některého z nových dosud nepublikovaných výzkumů). Správně však argumentuje až nápadnou 

absencí tohoto typu zařízení v objektech StK vůči objektům LnK nacházejících se na stejných 

lokalitách (např. Radčice, Vochov nebo Bylany). Předpokládá tak, že by v období StK mohlo 

docházet k častějšímu budování pecí povrchových, jejichž existenci doložila analýza mazanice. 

V případě MMK předpokládá na základě publikované pramenné základny obdobný trend, tedy 

upřednostňování pecí umístěných na povrchu. V rámci mladého neolitu je tak oproti 

předešlému období zjevná výrazná změna v umísťování pecí do zahloubených objektů. 

Osmá kapitola je věnována poznatkům o pecích dvou selektivně vybraných kultur 

jihovýchodoevropského neolitu. Výběr kultur Starčevo a Vinča považuji za vhodný. Prvně 

jmenovaná mněla zásadní vliv na vznik LnK, jsou pro ni typická plochá sídliště a podobně jako 

u LnK v ní převažují zahloubené pece. Oproti našemu starému neolitu je v jejím prostředí 

identifikována celá řada skvěle dochovaných, jak jednoduchých, tak i konstrukčně značně 

sofistikovaných pecí. Kultura Vinča, i když vznikla zhruba s počátkem našeho neolitu, tak 

existovala po celou dobu jeho trvání a její vliv na lengyelský kulturní okruh je poměrně dobře 

prokázán. Je tak celkem vhodným příkladem pro vykreslení funkce, podoby a umístění pecí 

v interiérech domů mladšího neolitu středoevropského prostoru. S tím, že tato analogie má 

zcela jistě větší platnost pro MMK nežli pro StK. Z práce je však zřejmé, že si tato omezení 

uvědomuje a používá je jako vhodný příklad pro představení toho, co se v našich podmínkách 

bohužel nedochovalo. 

V závěrečné deváté kapitole autor provádí stručný souhrn získaných poznatků. 

Samostatnou poznámku si zasluhuje pečlivě provedený katalog pecí a jejich nálezových situací 

na bylanském sídlišti. Je tvořen celkovým plánem rozmístění pecí v rámci jednotlivých sekcí 

zkoumaného sídliště. Každá tabulka se skládá z grafické části (obrázek vlastní pece a jejího 

umístění v rámci zachyceného objektu) a textu, který je jednoduchý a přehledný. Ukazuje se 

tak, že vypracování bylanské databáze bylo opravdu skvělým počinem, který začíná přinášet 

své plody. 

Velice kvalitní je též grafická příloha, u níž obzvláště oceňuji znázornění rozmístění pecí 

v rámci chronologického vývoje bylanského sídliště. 

Celkově je tato práce výsledkem systematického zkoumání dostupných pramenů a velice 

důkladným zpracováním hlavních publikovaných lokalit. Obzvláště práce o bylanském sídlišti 

je velice prospěšná a zaslouží si po úpravách vydání jako publikace v odborné literatuře. Jako 

jedinou výtku mám možná až příliš rozsáhlé podzávěry rámci jednotlivých kapitol a naopak až 

příliš stručný závěr. Samotná práce tak splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci zcela 

vrchovatě a je svou kvalitou spíše již prací magisterskou. Navrhuji práci k obhajobě, a to 

s hodnocením výborně. 

V Dobřichovicích dne 9. 6. 2020     Mgr. Josef Dufek 

Ústav archeologické památkové péče 

středních  Čech 


