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POSUDEK
na bakalářskou práci Jana Jiříčka: Výšinná lokalita Baba, Praha 6 - Dejvice; vývoj
osídlení a jeho nové doklady, 56 str. textu včetně soupisu literatury a
anglického résumé, 30 kresebných a fotografických tabulek a další obr. v textu.

pravěkého

Předložená bakalářská práce Jana Jiříčka se zabývá jednou z nejvýznamnějších pražských
lokalit, a sice pravěkým výšinným sídlištěm situovaným v poloze Baba v Praze 6-Dejvicích.
V přehledně koncipované práci autor shromáždil a okomentoval veškeré evidované doklady
pobytu člověka v místě, počínaj e situacemi zkoumanými 1. A. Jírou na konci 19. století a
konče akcí Milana Kuchaříka z června 2004. Posledně jmenovaný výzkum, resp. nálezy z něj,
tvoří integrální součást bakalářské práce a jsou podrobeny zevrubnému rozboru.
Faktograficky je práce na solidní úrovni, někdy se ovšem autor dopouští zkratkovitých
soudů. Např. na str. 34 předkládá tvrzení, že v osteologickém materiálu z českého eneolitu
nenalezneme významnější doklady lovu divoké zvěře. Opak je ovšem pravdou, např. na
staroeneolitickém hradisku Cimburk u Kutné Hory (Zápotocký 2000, 89-92) je podíl
poznatelných kostí z chovaných a lovených zvířat zcela vyrovnaný, dominantní roli patrně
hraje místní ekosystém (Cimburk byl ještě v raném středověku na kraji hvozdu), čili naprostá
převaha chovaných zvířat na Babě (stejně jako v Makotřasech) by mohla odrážet nejspíše
otevřený charakter středočeské krajiny veneolitu.
Autor by občas neměl příliš podléhat mínění autorit, ale zkoumat vlastním kritickým
rozumem, zda je to či ono možné, případně hledat i alternativní vysvětlení. Např. půdorysně
silně nepravidelný příkop II z výzkumu 1. Havla by byl vcelku nesmyslně vedený delší osou
ostrožny (od SV k JV, srv. celkový plán s vynesenými sondami a str. 27). Pokud by
shromáždil starší kartografické podklady (konkrétně 1. vojenské mapování), tak by zjistil, že
docela dobře může jít o zaniklou a zanesenou vodoteč.
Vcelku zmateně je pojaté radiouhlíkové datování lokality, založené ovšem na textově též
zavádějící formulaci z originální publikace (srv. Havel 1986, 51), vycházející ze vzorku
Kn-2005, s výsledkem 4680±60 B.P. Označení 2005 tedy nepředstavuje jeden z mezních
intervalů datování, jak by se mohlo zdát (str. 38 textu bakalářské práce), ale číslo vzorku
kolínské laboratoře (vedené tehdy prof. Schwabedissenem a nikoli Schwabadischenem,
komoleno již ve svrchu citované monografii). Datum 4680±60 B.P. před kalibrací (nikoli po
kalibraci, jak uvádí autor) poskytuje vročení 2730±60 B. c., které by se skutečně vymykalo
stávajícímu datování nálevkovitých pohárů, jak správně poukázáno, ovšem po skutečné
kalibraci je zcela vyhovující: 3490±93 před Kristem, s dvoutřetinovou pravděpodobností.
Práce má solidní jazykovou úroveň, poznámkový aparát je youžíván odpovídajícím
způsobem, v některých případech by neškodily citace se stránkami. Clenění práce je logické a
volba příloh ji vhodně doplňuje. Kresebná část tabulek by si zasloužila revizi, sklony
některých vyobrazených zlomků jsou více než nepravděpodobné; v textu lze občas nalézt
drobné faktické nesrovnalosti či překlepy (str. 12 - nikoli Jíra 1997 a 1998, ale Jira 1897 a
1898, jak správně v litertuře; str. 20 - ne podlaží, ale podloží; str. 37 - místo pojmu netypické
střepy obvykle užívané označení atypické střepy, str. 38 - nikoli "neolitické fáze osídlení
Baby", nýbrž "eneolitické fáze osídlení Baby"). Celkově však práce dle mého názoru splňuje
nároky kladené na bakalářskou práci.a proto ji d o por u č u j i k obhájení.

V Praze dne 5.9.2008
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