
Oponentský posudek magisterské diplomové práce Kataríny Čulákové:
Příspěvek ke studiu adaptačních strategií lovečsko-sběračských komunit

v pozdním paleolitu a mezolitu

Ve své práci se Katarína Čuláková zabývá proměnami strategií výběru poloh stanic lovečsko-
sběračských komunit v pozdním paleolitu a mezolitu (12.000-5.000 BC) a jejich vztahu k proměně 
přírodních podmínek na přelomu pleistocénu a holocénu, které sleduje v mikroregionu Horní a 
Dolní Sloupnice ve východních Čechách a zařazuje je do širšího kontextu.
Práce je zamýšlená jako podklad pro vytvoření predikčního modelu výskytu lovečsko-sběračských 
stanic v programu GIS.
V práci se obráží kombinace studia archeologické a přírodovědné aj. literatury a vlastního 
archeologického výzkumu autorky. Dále autorka zohledňuje také fenomenologické pozorování 
krajiny. K práci je připojen komplexní návrh naučné stezky Sloupnickem nazvané „Krajinou lovců 
a sběračů“.

Klady práce:

Předložená práce je pozoruhodná především šíří záběru jak po odborné tak i po popularizační 
stránce.
Z formálního hlediska si cením především pečlivé práce s literaturou a provedení odkazů, ale i 
kvality obrazových příloh.
Z věcného hlediska shledávám, že předmět i cíle práce jsou jasně vymezeny a úkoly, které si 
autorka klade zpočátku práce, jsou na jejím konci zodpovězeny. Autorka podrobně představuje 
pojmy týkající se vývoje přírodního prostředí i archeologických kultur. V praktické části práce je 
jednoznačně popsána metoda práce a to včetně jejích limitů např. při zohledňování výpovědní 
hodnoty archeologických sběrů. Výsledky studie jsou přehledně, systematicky sepsány.
Velice vysoko hodnotím návrh naučné stezky, který se sestává z plánu trasy, designu tabulí včetně 
jejich obsahu, a který je doplňkem práce, ale přitom by mohl tvořit samostatnou práci.

Výtky k práci:

Po formální stránce bych navrhovala připsat k oddílům 3, 4 ,5 a 6 krátké úvody a závěry, které by 
usnadnily orientaci v textu.
Věcné výtky bych měla dvě: práce by si zasluhovala delší a podrobnější závěr a větší propojení 
výsledků analýzy sběrů a přírodovědných dat o krajině s fenomenologickými poznatky.

Jiné poznámky:

Myslím, že práce této šíře by také mohla obsahovat diskusi problému do jaké míry je adaptace na 
přírodní podmínky zdrojem kulturní změny a může-li archeologický výzkum přinést i hypotézy o 
jiných zdrojích této změny.



Hodnocení práce:

Autorka ve své práci ukázala, že se výborně orientuje v dané problematice, a že výsledky svého 
výzkumu dokáže nejen technicky zpracovat, ale i přehledně sepsat a navíc doplnit populárním 
přehledem v podobě naučných tabulí navrhované stezky.

Vzhledem k uvedeným výtkám navrhuji hodnocení v dolní hranici známky výborně (tj. jedna 
mínus).
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