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Posudek vedoucího práce 

 

Předkládaná práce studentky magisterského studia pravěké a středověké archeologie Lenky 

Folejtarové soustřeďuje a zhodnocuje penzum unikátních a mnohdy velmi aktuálních informací o 

fenoménu jímání podpovrchové vody prostřednictvím studní, v časovém úseku neolitu, eneolitu a 

doby bronzové na území dnešní České republiky, Německa, Rakouska, Slovenska a Polska.  

Jistá ojedinělost tohoto typu pramene pro studovaná období byla v minulosti příčinou diskusí o 

převažující funkci studen. Zdroj životodárné tekutiny – vody, mohl ve vnímání archaických populací 

představovat totiž také fenomén symbolický, rituální, eliminující hospodářskou roli těchto pro nás 

tolik nezbytných zařízení.  

Ambicí předkládané práce tak krom prosté rešerše a sumarizace dosavadních poznatků bylo právě 

shromáždit argumenty vedoucí k zodpovězení těchto otázek. Domnívám se, že autorka práce tento 

úkol splnila. Jak se ukazuje, pro analýzu a interpretaci funkce a významu pravěkých studen je 

nezbytné geograficky velkorysé komparativní studium postihující dostatečně dlouhý úsek 

zemědělského pravěku. Díky tomu se daří studovat vývojové trendy, reakce na proměny přírodního 

prostředí, vývoj technologií uplatňovaných při konstrukci studen. 

K dosažení definovaného cíle práce autorka zvolila logický postup počínající rešerší základní literatury 

(zejména periodik), určením terminologie, stanovením hodnocených kritérií a vlastností (metrické, 

konstrukční), dále vypracovala originální a i obecně využitelnou typologii, kterou následně aplikovala 

při jednoduché kvantifikaci zjištěných formálních vlastností. Autorka se nevyhnula také kartografické 

metodě – přehledné mapy zobrazují vybrané jevy a vlastnosti studní staršího pravěku. Tyto kroky pak 

vedou k formulaci základních závěrů. Jak se ukazuje, význam a funkci studen lze v převážné většině 

studovaných situací s jistotou spatřovat především v rovině utilitární, o čemž svědčí celá řada dílčích 

indicií (reparace, doklady čištění, nálezy z výplní studen apod.). Některé případy však prokazují také 

zdánlivě iracionální jednání, jakým je např. záměrné deponování zvířecích mršin do bazální 

konstrukce jedné ze studovaných studen.  

Předkládaná práce svou strukturou není zcela běžnou. Mohlo by se například zdát, že zde absentuje 

kapitola naznačující dějiny bádání. Tuto skutečnost lze vysvětlit torzovitostí a do jisté míry i absencí 

předchozích syntetických prací na dané téma. Součástí práce však mohlo být také shromáždění 

některých etnologických paralel, které by objasnily provozní souvislosti těchto vodohospodářských 

zařízení. Je bohužel zřejmé, že i příbuzné vědní disciplíny (etnologie, etnografie) nedisponují 

dostatkem dostupných prací na dané téma. Za poněkud nešťastnou považuji kapitolu 6, neboť její 

pojmenování odkazuje pouze na organické nálezy z výplně studní. V jejích podkapitolách však autorka 

odhaluje i anorganické artefakty, například keramické. 

Posouzení kvalifikační práce nesmí zcela opomíjet vybrané formální aspekty. Autorce lze vytknout 

některé nešťastné obraty, překlepy (str. 38 – RUROVITÁ, str. 56 – UMÍTĚNÍ, ad.), nerozlišování 

pomlčky a spojovníku, chybné číslování tabulky na str. 72 či některé nedostatky v citacích literatury 



(např. v seznamu literatury není uvedena práce „Tribula 1966“). Domnívám se však, že tato dílčí 

pochybení výrazným způsobem nesnižují hodnotu práce jako celku. 

Jak naznačují výše sumarizované poznámky, jednoznačně doporučuji předloženou práci k další 

obhajobě. K ní dávám ke zvážení několik následujících otázek: 1. Vnímá autorka práce určitou vazbu 

mezi přítomností studny a horninovým podložím lokality? (např. výskyt písků a štěrků); 2. Jaké hlavní 

argumenty autorka předkládá k užitkovému využití studen ve sledovaném období?; 3. Lze vysledovat 

určitý chronologický vývoj konstrukcí studní? 

Předloženou magisterskou diplomovou práci hodnotím jako originální, významně posouvající 

dosavadní úroveň poznání tohoto typu archeologického pramene při adekvátním využití základních 

metod studia. Navrhuji proto známku výborně (1). 
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