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 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel).
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky.

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…)

Předmětem zájmu jsou africké domestikace rostlin, zejména trav. Hlavní pracovní 
hypotézou je existence dlouhé přechodové fáze mezi sběrem a domestikací (tzv. 
Protracted transition model).

Struktura (členění) práce:

Srozumitelná, logická, analytická. Od velkoměřítkových jevů postupuje k podstatným 
detailům.

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?

Naprosto dostatečné a relevantní. Citované správně.

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány?

Výsledky vlastní terénní či laboratorní práce neobsahuje.

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):

Jazyková úroveň je vynikající, obrazový doprovod je dobře zvolený a postačující, v 
textu jsou občas překlepy.

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:

Studentka si zvolila hodně obtížné téma. Jeho obtížnost spočívá především ve třech faktorech:
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(1) K tématu existuje velmi obsáhlá primární literatura. Je však těžko přístupná porozumění, protože osciluje na 
pomezí hned několika oborů: biologicky orientované paleoekologie, paleoklimatologie a archeologie. Každý z 
těchto oborů operuje se specifickými předpoklady v pozadí, má odlišnou metodiku, odlišný jazyk a odlišnou 
argumentační strukturu. Transdisciplinárních přehledů (review) existuje zatím poměrně málo.
(2) Dostupná literatura často poskytuje rozporuplné faktické závěry, což je dáno neuspokojivým stavem výzkumu 
- značnou fragmentárností dokladů (z povahy věci, především kvůli stavu dochování paleoekologických záznamů 
a organických zbytků v aridním a hyperaridním prostředí) a dosud nedokonalým stupněm prozkoumanosti. I 
zdánlivě drobná zjištění mohou v budoucnu přinést revoluční obraty v náhledu na zvolená dílčí témata.
(3) Práce musela být řešena "na dálku", bez reálné možnosti přímého kontaktu s terénními situacemi. Cestovat do 
příslušných částí Afriky by bylo drahé, časově náročné a, po pravdě řečeno, i dosti nebezpečné. 

Krystýna Kuncová se obtížného tématu zhostila odvážně a projevila velkou dávku trpělivosti i píle. Časovou 
náročnost zpracování odhaduji jako výrazně nadprůměrnou - ve srovnání s drtivou většinou bakalářských prací, 
které jsem měl možnost v minulosti sledovat, nebo přímo posuzovat. Výsledek obtížné rešeršní práce považuji za 
nad očekávání vyvážený a objektivní. Studentka očividně pracovala s primárními prameny, nikoliv pouze se 
sekundárními zdroji, nebo dokonce s problematickými zdroji typu Wikipedie. Zacházela s nimi opravdu 
kritickým způsobem, a to i přes značné nebezpečí přeceňování dílčích jednotlivostí, které neustále hrozí 
vzhledem k výše uvedeným třem negativním okolnostem v pozadí. Při vědomí těchto předností je trochu škoda, 
že si nevyhradila více času na vlastní sepisování. Závěrečná editační práce by textu jistě prospěla. Je na něm 
zhusta znát, že je "šitý horkou jehlou". Projevuje se to v mnoha překlepech a formulačních neobratnostech (které 
snad netřeba přímo vyjmenovávat). 

Otázky a připomínky oponenta:

Průběžných faktických výhrad mám poměrně málo. Následuje jejich seznam, ke kterému připojuji konkrétní 
otázky pro účely obhajoby: 

(1) Str. 1, předposlední odstavec.
Jaké jsou důvody pro to, že se termín "mezolit" zpravidla v africké archeologii nepoužívá? To, že se v příslušné 
literatuře "téměř nevyskytuje" je jistě prokazatelný fakt, ale důvody pro to jsou spíše historické (ve smyslu 
historie vědní discipliny). Uvítal bych podrobnější rozbor faktických důvodů. Celá věc totiž může mít netriviální 
dopady na hodnocení tohoto důležitého přechodového období. Vždyť právě v něm leží předpokládané kořeny 
jednotlivých afrických domestikací. 

(2) Str. 7, třetí odstavec: "V uhlíkovém záznamu lokality Kadero se vyskytují druhy, které mohou být pokládány 
za indikátory požárů jako ohni odolný Balanites aegyptica. Dále indikátory desertifikace Maerua crassifolia, 
Capparis decidua, Cassia senna a antropogenní druh Acacia senegal. Tyto nálezy naznačují, že tehdejší trnitá 
savanová vegetace mohla být ovlivňována kontrolovanými požáry, pastevectvím či kácením, tedy že lokalita 
Kadero představuje člověkem ovlivněný ekosystém (Barakat 1995)." 

S touto interpretací nesouhlasím. Uvedené druhy jsou běžnou součástí místní zonální vegetace, a to až do dneška 
(jedná se o chartumskou provincii, tedy o oblast poblíž soutoku Modrého a Bílého Nilu). Všechny jsou typické 
pro dna vádí v místních polopouštních podmínkách. Z jejich pouhé přítomnosti/nepřítomnosti nelze dle mého 
názoru usuzovat ani na lidský vliv, ani na postupující dezertifikaci. Kadero je navíc archeologická lokalita a 
citované nálezy uhlíků pocházejí z archeologických vrstev a objektů. Je tedy nanejvýš pravděpodobné, že mají 
původ v palivovém dřevu. Nelze je proto interpretovat jako doklad "kontrolovaných požárů" a pastevectví, jak je 
uvedeno. 

(3) Str. 9, zmínka o pastevectví a keramice v předposledním odstavci.
Ve sledované oblasti (severní Africe) nejsou pastevectví a užívání keramiky synchronním jevem. Totéž, i když v 
jiných posloupnostech, platí i pro oblast Předního východu. Celá problematika je dosti komplikovaná, přesto však 
zásadní pro sledování místních chronologií a nadregionálních kulturních vztahů. Lze z těchto souvilostí vyvodit 
nějaké obecně platné schéma? 

(4) Str. 11, předposlední odstavec.
Nikoliv cizrna bahenní, ale cizrna beranní (Cicer arietinum). 

(5) Str. 18, první odstavec.
Mitracarpus villosus - nejde o trávu, ale o vlhkomilný druh z čeledi Rubiaceae. 

(6) Str. 19, první odstavec.
Lze u fytolitů uvažovat také o adaptaci rostlin na vliv pastevního tlaku? 

(7) Co v práci poněkud postrádám (přičemž se nejdná o silnou výhradu):
(a) Více tafonomické kritiky pramenů, zejména posouzení vlivu eroze v podmínkách (hyper)aridního prostředí.
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(b) Alespoň zmínku o asi nejdůležitější africké domestikaci - o domestikaci divokého skotu. 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a)
Podpis školitele/oponenta:

Strana 3


