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Posudek bakalářské práce Jana Jiříčka: Výšinná lokality Baba, Praha 6 - Dejvice; vývoj
pravěkého osídlení a jeho nové doklady - The Hilltop Site of Baba, Prague 6 - Dejvice;
Prehistoric Settlement and new Evidence of it, 56 s. s literaturou, 15 Obr. v textu, 30
Tab., vložený plán výzkumu, Praha 2008, Univerzita Karlova.

Tématem
výzkumů

předložené bakalářské

lokalitě

na významné pražské výšinné

Uvedená poloha byl

podrobnější

práce je

opakovaně

rekapitulace dosavadního

Babě

na

průběhu

na katastrálním území Dejvic.

zkoumána od konce 19. století,

přičemž

počátky

archeologického výzkumu zde jsou spojeny zejména s osobou J.A. Jíry. Následovala
dalších záchranných akcí, z nichž asi

nejvýznamnější

etapa

proběhla

řada

v letech 1974 - 1978,

kdy tu provedlo rozsáhlejší výzkum Muzeum hl. m. Prahy, výzkum vedl Josef Havel. Zatím
poslední terénní práce na návrší Baba

provádělo opět

Muzeum hl. m. Prahy, výzkum vedl

Milan Kuchařík.
bakalářské

Autor

práce se pokusil sumarizovat dosavadní poznatky od
přispívá

archeologického výzkumu lokality do roku 1978 a sám

k řešení problematiky

osídlení na lokalitě zpracováním záchranného výzkumu z roku 2004 (výzkum M.
dvě

Samotná práce má tedy
lokalitě

přehledu dějin

a

základní

části.

věnována přírodním

První je

bádání na návrší Baba,

několik

počátku

Kuchaříka).

podmínkám na

podkapitol pak pojednává o

výsledcích záchranného výzkumu z let 1974-1978. Autor tuto partii práce hodnotí
v předmluvě jako

užitečnou

příručku

v archeologických výzkumech na

kteří

pro badatele,

lokalitě

Baba.

prací nebo skromnou publikaci jednotlivých

budou

Původní roztříštěnost
nálezů

případně

pokračovat

informací o terénních

tak autor sumarizuje do uceleného

informačního přehledu.

Druhou

část

práce

tvoří

zpracování záchranného výzkumu M.

autor mohl prokázat schopnost samostatné práce jak
včetně

materiálu,

k nejzajímavějším

zpracování
nálezům,

jde o

v opuštěném objektu, který byl
dokládá koncentrací
Současná

zvířecích

kostrového

z roku 2004. Zde

analýze veškerého archeologického
hrobu.

patrně rituálně pohřbeného

patrně

Uvedený

objekt

jedince, uloženého

patří

druhotně

využíván jako místo výrobních aktivit. To autor práce

kostí, nesoucích dle J.

koncentrace štípaných

počet nálezů

nálezu

při

Kuchaříka

artefaktů

(v

Jiříčka

stopy

přehledu dějin

"kuchyňského

bádání je vždy

opracování".

zmiňován

malý

štípané industrie) vede autora k interpretaci objektu jakožto místa porážky a

následného zpracování
ženského pohlaví ve

zvířat.

věku

Po zániku objektu byl zde uložen již

zmíněný zemřelý, patrně

40 - 60 let.

Práci uzavírá pokus o charakteristiku vývoje osídlení v daném regIOnu, interpretaci
nálezových situací

(např.

fortifikace) a chronologické

zařazenÍ.

Po

důkladném

seznámení

s lokalitou a po samostatném zpracování jedné výzkumné etapy dochází autor k závěru, že
Baba mohla být
řady

opevněným

patrně

indicií šlo

kultovním

výšinným

třeba

tabulky mají odpovídající

kladeným na tento druh prací a proto ji

-

doc. PhDr. rvyfoslav Popelka, CSc.
Praha, 2.9. 2008
t~;{ľÍtI\;,

Fi'·IL:;fír\...~
pl-

Rovněž

a pečlivě, za vhodné považuji

poznamenat, že autor práce není autorem kreseb a fotografií.
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výrobou (dle

mocenským, ekonomickým a

připravena poměrně odpovědně

do aktuálních partií textu.

vyhověla požadavkům,

Ústav

určitým

řemeslnou

střediskem

zařazení obrázků

Dillí tl <t.l

se specializovanou

o kovolitecké aktivity),

Po formální stránce je práce

zde je

sídlištěm

I'

fakulta
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doporučuji

úroveň,

Bakalářská

k obhajobě.

i když
práce

