
Posudek oponenta dizertační práce studenta Mgr. Pavla Burgerta „Struktura a chronologie 

sídlišť kultury s vypíchanou keramikou ve východních Čechách.“ předložené v roce 2017 

na Ústavu pro archeologii 

 

Stručná charakteristika práce 

Předložená dizertační práce Mgr. Pavla Burgerta je tematicky zaměřena na problematiku 

struktury a chronologie sídlišť kultury s vypíchanou keramikou v prostoru východních Čech. 

Jde o poměrně rozsáhlou oblast, zahrnující podle územně správního dělení kraje Pardubický a 

Hrálovéhradecký. Autor svoji volbu zdůvodňuje jednak skutečností, že východní Čechy 

představují jednu z hlavních neolitických sídelních oblastí, a také bohatou pramennou 

základnou, vycházející z intenzivní výzkumné činnosti za posledních sto let. Autor v analýze 

vychází jak ze studia na úrovni sídelních regionů, tak i ze zpracování dvou konkrétních 

sídlišť.  

 

Stručné celkové zhodnocení práce 

Pavel Burgert předložil kvalitní materiálovou dizertační práci. Na příkladu dvou vybraných 

lokalit labského pravobřeží ve východních Čechách přesvědčivě dokazuje schopnosti práce 

s archeologickým pramenným materiálem, jeho vyhodnocením a zasazením výsledků do 

obecného rámce problematiky studia společnosti mladšího neolitu. Ukazuje se jako dobrý 

znalec nejen keramických nálezů, ale také ostatních druhů nekeramického inventáře. Rovněž 

jeho práce s domácí i zahraniční literaturou je na vysoké odborné úrovni.  

 

Podrobné zhodnocení práce 

Autora dizertační práce lze s klidným svědomím charakterizovat jako oborového specialistu 

na problematiku mladší doby kamenné se zvláštním zřetelem na otázky, spojené se studiem 

kultury s vypíchanou keramikou. Při volbě prostoru, ve kterém příslušný chronologický úsek 

neolitu studoval, sehrál bezpochyby roli zdravý lokální patriotizmus, ze kterého P. Burgert 

těží vynikající znalost topografie východních Čech. Pozitivně je také možno hodnotit jeho 

rozhodnutí, věnovat dizertační práci problematice, se kterou zacházel již v předchozích 

absolventských spisech, tedy v bakalářské i diplomové práci. Oblast východních Čech je 

z hlediska vzniku a šíření kultury s vypíchanou keramikou oblastí spíše okrajovou. Tato 

skutečnost však nijak nesnižuje hodnoty zdejší nálezové základny, takže Pavel Burgert mohl 

pracovat s kvantitativně i kvalitativně hodnotnými archeologickými prameny. Již pohled do 

obsahu ukazuje, že práce je široce strukturovaná, toto členění je ovšem velmi přehledné a 



srozumitelné. Obsahovou stránku práce lze skutečně hodnotit velmi pozitivně, požadavkům 

na kvalitu v dizertační práci odpovídá rozhodně i stránka formální. Poukázal bych snad pouze 

na používání výrazu jedná se (o něco, germanizmus es handelt sich um v českém jazyce). Pro 

češtinu je správný výraz jde o – příklad použití: o čem jste dnes jednali? X v našem případě 

jde o keramiku…  

     Po nezbytné charakteristice přírodního prostředí sledovaného regionu autor vymezuje 

chronologický rámec studie. Jak již bylo uvedeno, nepatří oblast východních Čech k původní 

z hlediska vzniku kultury s vypíchanou keramikou (dále StK). Naplno se zde tato kultura 

objevuje až ve druhé vývojové fázi (dle uznávaného třídění Marie Zápotocké), nejstarší 

horizont tedy ve východních Čechách představuje stupeň StK IIb. V této partii dizertace 

zaujme Burgertův pokus o vytvoření modelu vztahu absolutní a relativní chronologie, 

vyjádřený schematickou kresbou (viz. Obr. 6 na straně 14). 

          Větší prostor je v práci věnován dálkové distribuci, kterou lze hodnotit na základě 

přítomnosti kamenných surovin, které se objevují na východočeských lokalitách, avšak 

pocházejí z jiných oblastí, respektive kulturních prostředí. Tento fenomén je archeologům 

znám již dlouhá desetiletí, avšak mechanizmy transportu surovin nejsou dosud zcela 

objasněny. Přestože distribuce je spolehlivě prokázána na vzdálenost i několika stovek 

kilometrů, její režim je vysvětlován různými způsoby a modely. V předložené dizertaci autor 

poukazuje na výskyt například bavorských jurských rohovců, obsidiánu (zde dokonce ze dvou 

různých zdrojových oblastí), radiolaritů a dvou druhů silicitů z Polska. Autor dospěl 

k poznání, že v jím sledované oblasti se setkáme s výraznějším výskytem obsidiánu, než 

v západnějším prostředí Čech. Je to patrně výsledkem populačních pohybů 

z východu/jihovýchodu v období mladšího neolitu. Nepřekvapí pak tedy ani opačná situace, 

tedy spíše sporadický výskyt bavorských deskovitých rohovců, které se do Čech dostávaly od 

západu, tudíž jejich zásah do dnešních východních Čech už představuje jakési vyznívání 

distribuce.  

     Autor se v dalších oddílech práce věnoval neolitickému osídlení východního Polabí, tedy 

oblasti dnešního okresu Pardubice a regionů těsně s ním sousedících. Kapitola uzavřená 

soupisem lokalit je následována stejně koncipovanou pasáží, věnovanou pravému břehu Labe 

mezi Jaroměří a Hradcem Králové. A právě sídelní areál kultury s vypíchanou keramikou 

v Jaroměři tvoří jednu z hlavních os dizertační práce Pavla Burgerta. Vyhodnocení 

nálezového fondu ze zahloubených sídlištních objektů je velmi dobrým dokladem autorovy 

skutečně profesionální znalosti nejen keramiky, ale také ostatních nekeramických nálezů, 

zejména kamenné štípané industrie. Analýzu keramiky využil pro vymezení náplně 



chronologických stupňů na jaroměřském sídlišti StK. Přínosný je rovněž autorův odborný 

příspěvek k problematice neolitického dlouhého domu v horizontu StK. Jde o návrh rozšířené 

typologie domu s uvedením jednotlivých vyčleněných půdorysů a soupisu 24 konkrétních 

lokalit východních Čech. Každý nově objevený půdorys tak bude moci být přesněji 

typologicky zařazen. Kromě autorem uvedeného přehledu názorů na vztah jednotlivých 

zkoumaných domů a jam, které byly objeveny za jejich severní/severoseverozápadní částí 

zaujmou v této partii práce pokusy o ideální kresebné rekonstrukce domů 1 a 3. Stále aktuální 

téma: přiblížili jsme se, pouze díky dochovaným půdorysným dokladům pravěké stavby, její 

skutečné nadzemní podobě?  

      Následuje podrobný rozbor keramického i nekeramického materiálu ze sídliště, 

zkoumaného v letech 1995-2013. Pavel Burgert se zde představuje jako velmi dobrý znalec 

hmotné náplně kultury s vypíchanou keramikou a předvádí systematickou a plně efektivní 

práci s archeologickým nálezovým fondem. Zejména z keramických nálezů vytěžil jejich 

výpovědní hodnotu, výsledky analýzy shrnují kapitoly 5.4.2 a 5.6.10.2.  Je nutno přiznat, že 

se stejnou pečlivostí, jako v případě keramiky, postupoval autor dizertace i při vyhodnocení 

ostatní nálezů, ať již keramických nebo nekeramických. Zevrubně je popsána zejména štípaná 

industrie; k jaroměřské kolekci autor uvádí ještě další analogie z lokalit v regionu a 

upozorňuje na možné využití importovaného čokoládového silicitu z Malopolska jako 

chronologického indikátoru. Autor tohoto posudku se o podobné konstrukce pokoušel před 

lety v případě výskytu bavorského pruhovaného rohovce typu Arnhofen na polykulturním 

sídlišti v Roztokách u Prahy. Tyto konstrukce je však třeba verifikovat dalšími analogickými 

výsledky na podobných lokalitách nejen v daném regionu.  

     Autor se dále věnoval polykulturnímu sídelnímu areálu v Plotištích nad Labem, 

zkoumanému již v letech 1961-1970. Ve své době bylo zde objeveno teprve druhé pohřebiště 

StK, které zejména díky hrobům 57 a 58 přineslo nečekané nálezy v podobě mimořádně 

bohaté a atraktivní výbavy zejména v případě hrobu 57. Pavel Burgert v dizertační práci 

doplnil dosavadní poznatky zejména o úpravu typologického zařazení devíti dlouhých 

neolitických domů, což mu umožnilo hledání analogií s lokalitou Jaroměř. Přínosný je rovněž 

autorův pokus o upřesnění chronologie dvojice palisádových ohrazení v Plotištích nad Labem. 

Jde o poměrně složitou terénní situaci, kterou se autor snaží pochopit i s použitím 

zahraničních analogií. Znovu tak prokazuje komplexnost vlastního bádání a velmi dobrou 

znalost středoevropského mladšího neolitu a také příslušné oborové zahraniční literatury.  

     Na stranu autorových aktiv lze připsat rovněž rozvahu o povaze a charakteru sídelního 

areálu v Plotištích nad Labem. Výskyt importovaných surovin, ale zejména doklad jejich 



zpracování na lokalitě ji odlišuje od ostatních, kde nacházíme spíše výsledné produkty. Tím se 

nám postavení Plotiště jeví v hierarchii sídlišť labského pravobřeží jako významnější; Pavel 

Burgert zmiňuje funkci centrálního místa. Pokud by se mu v budoucnu podařilo prokázat 

chronologickou souvislost s dalšími atributy centrality, stoupla by hodnota sídliště v Plotištích 

nad Labem na centrální místo vyšší kategorie.  

     Dizertační práci zakončuje kratší diskuze a ještě kratší závěr, ale ani to bych autorovi příliš 

nevytýkal, protože mnohé dílčí a podstatnější výsledky jeho analýzy byly uvedeny v textu 

průběžně a byly by tudíž pouze rekapitulovány. Práce Pavla Burgerta je bezpochyby přínosná 

a posouvá studium mladšího neolitu na Pardubicku a Královéhradecku na kvalitativně vyšší 

úroveň. Přestože analýza potřebných jevů a parametrů je v práci založena pouze na dvou 

vybraných lokalitách regionu, představuje tematicky organický a uzavřený celek. V mnoha 

ohledech s autorovým vlastním myšlenkovým potenciálem a novým přístupem k řešení dané 

problematiky. 

     K obhajobě určitě patří také diskuze a v ní lze očekávat i nastolení otázek k řešení 

problematiky osídlení v mladším neolitu nejen ve východních Čechách. Jako malý podnět pro 

autora: jak chce pokračovat v tématu, například rozšířením na další české regiony; jak by 

mohly jeho dosavadní výsledky bádání doplnit, upravit, vyvrátit informace z výzkumu 

sídelního areálu v Příšovicích, okr. Liberec?   

 

Závěr 

Ze všech výše uvedených hledisek předloženou dizertační práci předběžně klasifikuji jako 

prospěl. 
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