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Předložená práce přináší analýzu sídliště kultury s vypíchanou keramikou v Čelákovicích. Jde 

o standardní materiálovou práci, která se zabývala analýzou materiálu z archeologického 

výzkumu z roku 2011, který probíhal v souvislosti s výstavbou obchodního centra Tesco. 

Úvodní kapitoly jsou věnovány přírodnímu prostředí lokality a historii výzkumů, které již 

prokázaly přítomnost kultury mladšího neolitu na území dnešních Čelákovic. Autor stručně 

nastínil i metodu práce, bohužel s upozorněním, že v dokumentech k výzkumu chyběl 

archeologický deník. 

     Po soupisu a popisu objektů následuje pokus o interpretaci objektů, které autor rozdělil na 

4 základní kategorie. Jak vyplývá i z posudku druhého oponenta P. Burgerta, sporná je 

zejména interpretace dlouhého domu, jehož půdorys byl výzkumem zachycen. V tomto 

ohledu dochází k určitému rozporu, neboť P. Válek datuje dům podle keramických zlomků 

z kůlových jamek do starší fáze kultury s vypíchanou keramikou. Oponent tuto skutečnost 

takřka vylučuje, a to zejména s poukazem na naprosto netypickou orientaci domu, vzhledem 

k předpokládanému chronologickému zařazení. Také polokulturní charakter lokality vyžaduje 

zohlednění, přestože žádná ze zde se vyskytujících kultur nevyhovuje charakteru popsaného 

půdorysu.  

    V další části práce se autor věnuje popisu keramického materiálu, který však vzhledem k 

 jeho značnému množství nestačil analyzovat kompletně. Přesto předložené výsledky 

umožňují datování sídliště, je však třeba poznamenat, že případná publikace by si vyžádala 

dokončení analýzy veškerého keramického inventáře. 

     Lze konstatovat, že osou práce je spíše analýza kamenných štípaných artefaktů. Zde bych 

chtěl upozornit na značnou autorovu ctižádost v pokusu o samostatné posouzení všech 

kamenných artefaktů, kterých čelákovické sídliště poskytlo poměrně velké množství (na 

poměry v nálezech, příslušných českému neolitu). Bylo třeba, aby absolvoval alespoň 

základní teoretickou přípravu pro tuto speciální analýzu a je možno konstatovat, že poměrně 

úspěšnou. Samostatně pak také vyhodnotil výsledky, které získal a nastínil možnost, že 

v případě některých objektů je možné předpokládat, že šlo o objekty výrobní. Pro tuto 

hypotézu nachází oporu například v poměrně hojném zastoupení importované suroviny, 

bavorského pruhovaného rohovce (Plattensilexu). Tato surovina je na lokalitě druhou nejvíce 



zastoupeno, po silicitu glacigenních sedimentů, 38 % bavorské suroviny a také větší kusy, 

vhodné ještě pro další exploataci artefaktů mohou být k tomuto předpokladu určitou oporou. 

     Práci ještě doplňuje popis ostatní kamenné industrie, kostěných nástrojů, zvířecích kostí a 

rovněž nálezů mazanice. Tento komplexní přístup není v pracích tohoto druhu ještě vždy 

úplně běžný.  

     Přes určité výhrady k interpretaci objektů a ke komplexnosti analýzy keramického 

materiálu lze konstatovat, že Petr Válek prokázal schopnost práce s archeologickým 

sídlištním materiálem a s pokusem o jeho interpretaci i v širším, než regionálním kontextu. 

Práce má logickou strukturu, po formální stránce její hodnota rovněž odpovídá požadavkům, 

kladeným na diplomové práce. V přílohách chybí kresebná dokumentace keramiky, je 

výběrově nahrazena pouze fotodokumentací. U dokumentace štípané industrie je třeba zmínit 

fakt, že kresby jsou na tabulkách nejednotně orientovány, některé bazální částí dolů jiné 

opačně. Přes různé přístupy různých interpretů by v daném případě byla žádoucí jednotná 

orientace.  

     Petr Válek předložil práci, která po obsahové i formální stránce splňuje všechny 

požadavky, některé výhrady zakládají námět pro diskuzi v rámci obhajoby. Z výše uvedeného 

doporučuji diplomovou práci k obhajobě a navrhuji klasifikaci „velmi dobře“. 
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