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Posudek vedoucího práce

Analýza rostlinných makrozbytku z pravekých sídlišt je v Ceské republice dosud spíše opomíjenou
složkou environmen1á1ní archeologie. Práce Terezy Šálkové si vytkla za cíl alespon cástecne tuto

mezeru vyplnovat. Príležitost k tomu se adeptce naskytla v prubehu archeologického výzkumu

Ondreje Chvojky na 'Sídlištiv Breznici, které prísluší mladší dobe bronzové. Nebyla to rozhodne
snadná záležitost: Tereza Šálková nejenže po zaškolení do metody vedla proplavování uloženiny

z výplní zahloubených objektu, ale také archeobotanický materiál vytrídila a postupne provádela
determinaci všech rostlinných makrozbytku. Než budu komentovat výslednou práci jako celek, chtel

bych zduraznit velké množství trpelive odvedeného úsilí, které bylo vynaloženo, jakož i skutecnost, že
adeptka, studentka oboru archeologie, musela zvládnout základy hranicního oboru.

Vlastní práce je clenena na textovou cást obsahující v prehledném tvaru všechny nezbytné pasáže

bakalárské práce podle zadání vedoucího (87 stran vcetne literatury) a dále zhruba stejne stránkove

rozsáhlé prílohy, tvorené obrázky a tabulkami. Po nezbytných úvodních pasážích zaujme bohatá

rešerše stávajícího stavu archeobotanického výzkumu doby bronzové z Ceské republiky, Slovenska,
Rakouska, Bavorska a severní Itálie. Rešerše je clenena na základní vstupní informaci o predmetu

autorcina výzkumu, dále pokracuje cenným a vycerpávajícím prehledem jednotlivých nalezišt, z nichž

je patrná jasná preva1'taslovenských nalezišt. Jedná se predevším o práce Evy Hajnalové. VCeské

republice byla situace až do sklonku devadesátých let tristní, zlepšení prinesly až analýzy z posledních
let, reprezentované napríklad P. Kocárem (Hostivar) nebo Carol Palmer (Skalka u Velimi). Zvlášte

cenná je Tab. 1., která sumarizuje dostupné poznatky z 52 nálezových kontextu, která ukazuje

prezenci a absenci tech taxonu, které obvykle zarazujeme pod kategorii užitkové rostliny. Rešerše je
cennou sumarizací soucasných znalostí o vztahu clovek-užitková rostlina-plodina na sídlištích doby

bronzové v užší strední Evrope. Do budoucna doporucuji rozšírit rešerši o další zeme strední Evropy.

Jádro práce tvorí environmentálne archeologická a archeobotanická analýza 18 objektu z mladší doby

bronzové v Breznici. Bylaanalyzována jen klícová sezóna 2006, výzkum tedy disponuje smerem do
budoucna dalším badatelským potenciálem. Autorka jakožto studentka oboru archeologie pojímá

analýzu sídlištních objektu komplexne, tedy v prímé interakci archeologie a archeobotaniky. Celkem
byla proplavena uloženina o objemu 962 litru (97 vzorku) a determinováno 13 572 zuhelnatelých

rostlinných makrozbytku. Vpodrobné analýze se autorka zabývá predevším absolutními a relativními

cetnostmi (frekvencemi výskytu) jednotlivých skupin užitkových rostlin, predevším nejcasteji se

vyskytujícímprosem a jecmenem, ale i ruznými typy pšenic a lušteninami. Velmiužitecná pozorování

vyplývají z porovnávání výskytu taxonu v jednotlivých typech objektu. Byla zde zjištena dominance

výskytu jecmene a prosa, což je velmi zajímavé a v kontextu sídlišt doby bronzové ne zcela

ocekávané. Vysvetlení tohoto jevu prinese doufám další autorcin výzkum breznického sídlište. Dalším

pozoruhodným výsledkem je zjištení výskytu opletky obecné (Fa/lopiaconvolvulus) a merlíku bílého

(Chenopodium album), jejichž význam a možné využití na pravekých sídlištích autorka komentuje

v diskusi. Metodicky správné je také porovnávání absolutních poctu jednotlivých taxonu

1



v jednotlivých objektech a na sídlišti jako celku (objekty z roku 2006) a frekvenci výskytu taxonu ve

vzorcích, která je považovaná za ukazatel, vyhlazujícínáhodné kumulace taxonu. Velmi prehledný je

také diagram na strane 76, umožnující celkový pohled na zkoumanou strukturu rostlinných

makrozbytku z objelqu, zjištených v sezóne 2006. Tuto strukturu lze oznacit za reprezentativní: je ji

možno, jak autorka ciní, porovnávat s jinými stredoevropskými nalezišti.

Práce Terezy Šálkové je kvalitním vstupem do sveta environmentální archeologie. Velmi doporucuju

v prubehu dalšího studia pokracovat v analýze dalších objektu z Breznice a dovést látku k publikaci

v kvalitním mezinárodním casopise. Stávající výsledky autorciny práce k takovému postupu prímo

vybízejí. Adeptka prokázala schopnost samostatné vedecké práce a perspektivu dalšího
badatelského rustu.

S ohledem na výše uvedené doporucuji ohodnotit její práci stupnem Výborne

VCeskýchBudejovicíchdne 15. 5. 2008
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