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Analýza rostlinných makrozbytku z objektu sídlište doby bronzové v Bremici,
okr. Tábor

Formální stránka práce

Predložená práce se zabývá archeobotanickým vyhodnocením jedné konkrétní lokality
- Bremice a porovnáním získaných výsledku s analogickými situacemi v Cechách, na
Slovensku a na nekolika lokalitách ve strední Evrope.

Text práce je prehledne rozclenen, obsahuje radu tabulek a grafu.
Rešerše obsahuje základní informace o jednotlivých užitkových druzích rostlin a shrnuje
výsledky makrozbytkových analýz na jiných sídlištích doby bronzové. Drobnejším
nedostatkem je nejednotné oznaceni jednotlivých druhu v rešerši (str. 9,10). U nekterých
druhu je latinské jméno v závorce uvedeno, u nekterých druhu je uvedeno tucne a u nekterých
druhu chybí úplne. To znesnadnuje orientaci v následující tabulce (str. 24), která porovnává
výskyt jednotlivých druhu na lokalitách. Rovnež ve Výsledcích mají nekteré tabulky pouze
latinské názvy a nekteré latinské i ceské. Zde bych doporucila pro lepší orientaci vše sjednotit,
hlavne s ohledem na to, že práce je urcena prevážne pro archeology bez botanického vzdeláni.

Jinak se v práci místy vyskytují preklepy, ale to nepovažuji za prílišnou vadu...

Obsahová stránka práce

Literární rešerše je vypracována velice peclive, s použitím dostatecného množství
literatury. Autorka rovnež správne vybrala kritéria pro vzájemné porovnáváni lokalit.

Práce obsahuje kompletní výsledky vlastního výzkumu, které jsou vhodne
okomentovány ci porovnány s výsledky jiných autoru. Tabulky a grafy jsou v dostatecném
poctu a vhodne doplnují text práce.

Po zkompletováni výsledku ze všech sezón výzkumu by bylo jiste prínosné data ješte
zpracovat statistickými metodami mnohorozmemé analýzy. Výsledky by mohly prinést další
informace ohledne prostorového rozloženi nálezu na lokalite.

Výsledky analýzy užitkových rostlin prinášejí zajímavá zjišteni ohledne skladby
pestovaných užitkových druhu. Kombinace dvou dominujících plodin - jecmene a prosa je
neobvyklá, ale o to cennejší. V diskusi dále autorka se správnou dávkou opatrnosti zvažuje
možnosti interpretace nálezu nekterých plane rostoucích druhu, které se v prípade neúrody
mohly používat jako užitkové.

Celkové posouzení práce

Jinak je práce cenná z mnoha duvodu. Je jednou z prvních "prukopnických"
mezioborových prací tohoto druhu. Dále makrozbytkove zpracovává lokalitu
mladobronzového sídlište v jižních Cechách, což se také dosud nepodarilo. A dále se v práci
ideálne propojuje pohled budoucího archeologa a botanika



Co se týce vlastní makrozbytkové analýzy, je potreba autorku hodne pochválit.
Získání vzorku v terénních podmínkách bylo kolektivním dilem. Ale zvládnuti determinace
rady rostlinných druhu v krátkém casovém rozmezí zvládla autorka výborne, jen s malou
pomocí. Stejne tak pashromáždeni a zpracování dostatecného množství literatury.

Jiste by bylo vhodné práci po dokonceni všech výzkumu a analýz publikovat ve
vhodném casopise.

Doporucená známka

S ohledem na výše zmínené prínosy a kvalitu posuzované práce navrhuji ohodnotit
stupnem Výborne.

V Ceských Budejovicích, 15.5.2008 Veronika Komárková
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