Posudek školitele na doktoranda Mgr. Daniela Stolze

Daniel Stolz se narodil 9.6. 1974 v Hořovicích u Berouna. Po

ukončení středoškolského

studia na gymnáziu v Hořovicích (1989-1993) zahájil v roce 1993 studium na Filozofické
fakultě

Univerzity Karlovy v Praze,

přestoupil

na obor

Pravěká

a

původně

na oboru Historie- Politologie. V roce 1994

raně středověká

studiu v kombinaci s Politologií. Studium

archeologie a

ukončil

bylo Neolitické až mladoeneolitické osídlení

pokračoval

ve dvouoborovém

v roce 2001, téma jeho diplomové práce
Hořovicka.

Hned po

ukončení

studia

magisterského vykonal úspěšně přijímací pohovor a byl přijat do doktorského studia na oboru
Pravěká a raně středověká archeologie na Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou UK FF

v Praze. Jeho školitelem byl jmenován prof. PhDr. Miroslav Buchvaldek, DrSc., po jehož
úmrtí v létě 2002 byl téhož roku v září jmenován novým školitelem autor tohoto posudku.
Již v průběhu magisterského studia projevil D. Stolz zásadní zájem o problematiku mladší
doby kamenné, se speciálním zaměřením na kamennou štípanou a broušenou industrii. Vroce
1998 nastoupil do Ústavu archeologické památkové péče středních Čech, kde působí jako
Kromě

archeolog dodnes.

archeologické výzkumy

řady

většího

jiných terénních aktivit D. Stolze je možno úvést

rozsahu,

například

výzkum polykulturního

sídliště

v lokalitě

Černín u Zdic, dále výzkum sídliště knovízské kultury ve Zdicích nebo sídliště kultury

s lineární keramikou v Tachlovicích u Rudné.
Kromě

již

zmíněných

terénních aktivit se D. Stolz

vzhledem k tomu, že odevzdaná doktorská práce cituje
za nutné zde

uvádět

jakýsi

"umělý" výběr. Většina

věnoval rovněž publikační činnosti,
značnou část těchto

prací je tematicky

prací, nepovažuji

zaměřena právě

na

problematiku, která souvisí s tématem doktorské práce v detailech a v širším kontextu
českého

a středoevropského neolitu.

D. Stolz studoval v doktorském studiu v kombinované

formě,

plnil povinnosti dle

studijního plánu podle momentálních možností, v některých letech
značnou

poněkud

limitován

pracovní vytížeností. Od roku 2002, kdy jsem byl jmenován jeho školitelem, se

účastnil všech společných akcí, organizovaných Ústavem pro pravěk a ranou dobu dějinnou

pro studenty doktorského studia a velmi pravidelně konzultoval se školitelem průběh přípravy
doktorské práce. I tato
ke

splnění

v průběhu

úkolu

skutečnost umožňuje

přistupoval. Původní

přípravy

autorovi posudku posoudit, s jakou odpovědností

obecný pracovní název doktorské práce byl

podřízen

pramenů, přičemž

nikterak

charakteru zpracovávaných archeologických

nebyla

opuštěna původní

pozdní

době

koncepce analýzy kamenné štípané a broušené industrie v mladší a

kamenné na území

orientuje a bezpochyby

Hořovicka.

přispěl předloženou

V tomto regionu se D. Stolz

skutečně výborně

prací k značnému rozšíření dosavadních znalostí

o uvedené oblasti v příslušném chronologickém horizontu.
D. Stolz předložil doktorskou práci Neolitické a eneolitické osídlení Hořovické kotliny se
zaměřením

na kamennou industrii. Práce bude hodnocena posudky dvou

oponentů, přesto

i

v tomto posudku je třeba připomenou její mimořádný rozsah (2 svazky textů, 2 svazky příloh)
a odbornou kvalitu. Autor prokázal výbornou
broušené a ostatní industrie, ale i keramické

úroveň

náplně

analýzy nejen kamenné štípané,

neolitických a eneolitických kultur.

Vysokou úroveň mají rovněž oba svazky příloh kresebných dokumentací.
Závěrem

lze konstatovat, že doktorand Mgr. Daniel Stolz splnil všechny povinnosti

doktorského studia dle studijního plánu a

předkládá

velmi kvalitní doktorskou práci, která

zaslouží v nejbližší době pokud možno co nejucelenější publikaci.

doc. PhDr. Miros v Popelka, CSc.
(školitel)
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