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Věc: Posudek na diplomovou práci Bc. Petra Válka „Sídliště kultury s vypíchanou 

keramikou v Čelákovicích“ 

 

Předložená práce přináší vyhodnocení archeologického materiálu ze záchranného výzkumu 

muzea v Čelákovicích „V Rybníčkách“ (okr. Praha-východ) z r. 2011. Jedná se o polykulturní 

lokalitu (neolit, jordanovská k., řivnáčská k., KŠK, d. římská, raný a vrcholný středověk), na 

které se autor zaměřil na komponentu kultury s vypíchanou keramikou (dále StK; 5100/5000 

– 4500/4400 cal BC). Celkový rozsah 153 stran (68 stran příloh za textem). Plány a tabulky 

v textu, 20 stran katalogu zahloubených objektů (s. 19-40). Text je přehledně strukturován a 

členění kapitol odpovídá oborovým zvyklostem. Rozsah zvoleného tématu je adekvátní dané 

úrovni absolventské práce. Kresebná dokumentace nálezů je vyhovující, fotografická spíše 

ilustrativní. Celková úroveň textu je dobrá. 

V úvodní metodické části autor popisuje vlastní databázi, kterou naplnil úctyhodným 

množstvím záznamů. Zde je nutné podotknout, že forma, kdy řádek databáze odpovídá 

inventárnímu číslu je sice z muzeologického hlediska žádoucí, nicméně pro analýzu 

sídlištního materiálu není příliš vhodná. Dále se v databázi vyskytují pole pro slovní popis, 

která neumožňují kvantitativní vyhodnocení jevů. Týká se to zejména nejdůležitější kategorie, 

kterou je výzdoba. K analýze samotné a jejím výsledkům se vrátíme níže. 

Na ploše výzkumu se nachází půdorys dlouhého domu, který Petr Válek datuje do období StK 

a na základě nepřímých analogií jej řadí do starší fáze této kultury (tedy StK II-III). 

K uvedenému stanovisku uvádí dva důvody. 1. Některé kůlové jamky obsahují materiál StK a 

2. půdorys je v superpozici se dvěma objekty, z nichž nejméně jeden náleží joranovké kultuře 

(obj. 68). 

Domnívám se, že půdorys dlouhého domu vůbec nenáleží do období neolitu. K tomuto svému 

stanovisku mohu uvést následující argumenty: 1. Dům má zcela opačnou orientaci dlouhé 

osy, než je tomu u neolitických staveb v našem geografickém prostoru. Ani jeden z přibližně 

sta dosud známých půdorysů StK v Čechách nemá orientaci V-Z; 2. Půdorys svou 

pravidelností neodpovídá neolitickým stavbám a v případě StK se mu neblíží ani celkovým 

habitem; 3. Pokud by náležel, jak uvádí Válek, staršímu stupni StK, měl by žlabový závěr a 
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s velkou pravděpodobností i stavební jámy podél delších stěn. 

Jako odpověď na svrchu vypsané argumenty autora uvádím, že obsah kůlových jamek na 

polykulturní lokalitě nepovažuji za relevantní pro dataci stavby a zmíněnou superpozici, tak 

jak je ji možné z práce pochopit, nepovažuji za nosnou. Poukazuje pouze na nesoučasnost 

obou prostorových subjektů, nikoli na jejich chronologický vztah. 

Půdorys nejlépe odpovídá našim současným znalostem o stavbách starší doby bronzové 

(únětická kultura). Protože se však tato komponenta na ploše není zastoupena, je nutné 

uvažovat i o jiných obdobích (d. římská??). Problematiku datace kůlových půdorysů na 

polykulturních lokalitách naposledy rozvedl M. Zápotocký (AR 2014). 

Kapitola osmá přináší rozbor keramického materiálu. Hned v úvodu je nutné zmínit, že oproti 

metodickým standardům Petr Válek pracuje s keramickými fragmenty, nikoli jedinci 

(nádobami) a z toho důvodu je možnost porovnání s jinými lokalitami omezená. Takto 

vytvořený obraz zastoupení jednotlivých tvarů je spíše informativní, nicméně důležitým 

zjištěním je nápadně nízký počet mísovitých tvarů. I když reálný obraz s ohledem na 

neobvyklou metodiku bude poněkud odlišný, i tak je Válkovo zjištění cenné a bylo by 

užitečné jej v dané kapitole či v závěru práce více reflektovat. Na okraj poznamenávám, že 

kotlovité tvary nepatří mezi tzv. jemnou keramiku a i to je jeden z důvodů nevěrohodnosti 

prezentovaných poměrových zastoupení tvarů. 

V téže kapitole je rozpracována i hlavní opora relativní chronologie (nejen) čelákovického 

sídliště, kterou je výzdoba. Při jejím popisu pracuje autor s ustálenou terminologií M. 

Zápotocké, nicméně opět se zde vynořuje metodická diskrepance v podobě analýzy střepů 

namísto jedinců. Krom technik, obecně charakteristických pro mladší stupeň StK (včetně rytí 

/kód 77!/, které podle tab. 16: 3, 6-7, 11, 13-14 náleží pravděpodobně téže hmoždířovité 

nádobě), se zde podle autora vyskytují i rössenské vpichy. Tyto nálezy by v každém případě 

stálo za to blíže charakterizovat a v přílohách adekvátně znázornit, protože se s ohledem na 

vysoké zastoupení bavorských jurských rohovců na lokalitě jedná o podstatnou informaci. 

Následující rozbor nálezů kamenné industrie je vrcholem práce, kterému autor po zásluze 

věnuje značnou pozornost. Vysoký podíl deskovité variety bavorských jurských rohovců typu 

Abensberg-Arnhofen (160 ks, tj. 43 %; Ʃ = 375 ks; dále BJR) řadí lokalitu k několika málo 

dosud vyhodnoceným sídlištím s vysokým podílem této suroviny dálkové směny (Praha-

Stodůlky, Černý Vůl, Chrášťany u Rakovníka).  

Stěžejní objekty č. 41, 50, 159, 185 a 393, které autor na základě zvýšeného zastoupení ŠI 

v jejich výplni označil jako výrobní, řadí na základě typologie keramiky a její výzdoby na 
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začátek mladého stupně StK, tedy fáze IVa. Relevantně ověřit v přiložené dokumentaci lze 

tuto informaci pouze u objektu 393 a se závěrem autora je možné souhlasit. Ovšem způsob, 

jakým Petr Válek k tomuto závěru dospěl, zůstává zastřen rouškou tajemství.  

Podle předloženého rozboru se zdá být zřejmé, že na lokalitě docházelo ke zpracování silicitů 

glacigenních sedimentů i BJR. Podíl polotovarů v souboru je však poměrně vysoký a snižuje 

tak absolutní podíl výrobního odpadu, který zaujímá přibližně 60 %. Reálný podíl bude však 

ještě nižší, protože Petr Válek nerozlišuje mezi typy úštěpů (cílový, technický, preparační) a 

není tak zcela zřejmé, z jaké části operačního řetězce daný artefakt pochází. Vyjma 

zpracovávanou surovinu, BJR, se tak s největší pravděpodobností jedná o zcela běžné sídliště 

bez specializované výroby, k čemuž autor také dochází. 

Následující pasáž, věnovaná broušené industrii, zahrnuje v podstatě veškeré zbývající 

kamenné artefakty a to včetně těch, které bývají standardně zahrnovány do skupiny ostatní 

kamenné industrie (OKI; tedy brousky, dvoudílné mlýnky, podložky/těrky). Obraz 

vyvstávající z jejich analýzy není nikterak odlišný od zjištění na většině soudobých sídlišť. 

Připojen je rovněž osteologický rozbor nalezeného archeozoologického materiálu. Lze jedině 

ocenit, že se autor nespokojil pouze s připojením odborného posudku, ale pokusil se i o 

vlastní interpretaci výsledků, stejně jako je tomu i v závěrečné kapitole před diskusí, která 

reflektuje nálezy mazanice. 

Diskusní kapitola je věnována především česko-bavorským vztahům, což je pochopitelné, 

nicméně stálo by za to, vrátit se ještě jednou k půdorysu dlouhého domu, jehož interpretace se 

zdá být autorovi dostatečně zřejmá na to, aby se jí v diskusi znovu zabýval. Nejsou takové 

domy charakteristické pro bavorskou skupinu SOB /Südostbayerisches Mittelneolithikum/? 

(nejsou, ale – sám se ptám, sám si odpovídám). 

K formálním chybám v grafické úpravě – všechny kresebně dokumentované artefakty ŠI musejí být na tabulkách 

shodně orientovány. Je lhostejno, zda bulbem nahoru (přirozené vzhledem k technologii odbíjení), nebo dolů 

(zvykové). V řezech keramiky chybí značka pro keramický materiál podle bylanského kódu. 

 

Petr Válek prokázal schopnost práce s neolitickým sídlištním materiálem a lze vyzdvihnout, 

že se zhostil jeho vyhodnocení jako celku, nikoli selektivně. I přes některé výše uvedené 

výtky z mojí strany práci doporučuji k obhajobě s předběžným hodnocením chvalitebně. 

 

V Kutné Hoře, 27. července 2017      Mgr. Pavel Burgert, Ph.D. 

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. 


