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AUToR PoSlJZovaNÉ pnÁcp: MárĚa KmlnagxĚeaovaá

uÁ;l.;v pnÁct.i: AĚypická kaeceenmá á:x*rrs*ri* g *bd*hí xsem{áĚaa m

*m**ŘáĚu - *statmí kamremná in#€ístrÉe

tyt, pn.Ác;H: bakatářsl<á

AU.I.CR P*st]I}KU; řetr Menšík TYP P0SUDKLI: veďcueí prá*e

${ R !'Tfi .ř{IÁ "#{}r}N {} Car{ í

l ' Bylo spl*ěna zadil,rri práce'l nelyk*věla

2, VyuŽ:ití rŤostuprrýclr inťrlrnrací k tómatu: nevyhovčla

3. I;onrrálr'rí aspekty práce (rr:zsalr, gramatika" úpl"ava): dobř*

4. Sťrukturování práce: dobře

5' Užívání odborné terrninologie a stylistiky: dotrře

6. Úror,eň ana}ýzy a syntézy dat, výběr a pouŽiti vhcd*ých metod: d*bř*

7, .E}y}y r'yčerpány lrlavní prohiónry téntatu.7 d*řrře

8' Zaur.jal strri!*nt vlasttrí stanovisk* a jak je argum*ntačrrČ podpor'il? r{ohlYe

}$:ávrfu výsE*ďxlé kExsÉ*kaee: xl*vyhelvěŘ*

Strrrčné zdůvodnění celkového hodnocení: Cílern prá*e M. Kainairinové bylo zpracován{

základrrího přelrledu skupin artefi}l{tů tzv. .'ostatní kanreruré irrdustrie'' n*clitu a etreolitu

z oblasli Čer:h' Bohužol práce obsahuje celott řat1u ncclasťatkťr" Po ťrvodních kapitoláeh je

;:oznnrost věnclvátra obecně historii a prrpisu kanrenné inďustrie irgolilrr a *n*olitri' V tóto části

by byln vhtrcln* detailně.ji a přesněji 1'ymezit stuclovanclu skupinu a*efaktů tz-v. ''Atypick<iu .

{}statní kanrennou industrii''' V další části jsorr zahnruty str"učnÓ inf*rmace cl jeiitr*tlivýclr

sku1:ináclr studovaných arteÍ.aktů společně s pŤelrledenr surovin qluŽívaných k jejich r.ýrcibě^

}'iásleilně jsou popisnvány infbrrnace o aftefakte*h z šesti ner:litickýetrr lokalit {s' 2s - 2a}'

L.irčitorr syntézu představuje kapitola ''Yýsleclkv práce''. která obsah'lrje intbnn'ace r;
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ii;:ií-**jl.;: #i.i..}.i+:l";ii-.r7iu;. I:',*|l"li:';: ťii.:..: íiilii;j, ij;ii;.:lilt,.rl-:i::::sir* ilil!v*rIiť.:l v í:ll..l:gii

;:rocentuírlnínr zasťoupení jedrrotlivých typů artef.aktů ze čtyř.ner:litickýc}: lokalÍt {str. 3l . 3;i:

hodn*ceno celkem 368 ar1etaktů). Za zásadrrí nedostatek práce považuji skutečrr*sl" Že

autorka nehodnotí Žádné alteťakty z ohdobí eneolitu, jak byio uvceieno v zirdání pláe*,

Ve textrr se vyskytuje větší mnoŽství překlepů, v některých pasáž{elr je text nev}rodrrě

ltspnťádaný s nejasnýrni formulacemi. Celkenr 17x chybí citaco z ť*xtu v sťunamll pr:uŽité

literiltr"lry (F"ridrich 1997 na st'r. 4; Sclrránil ] 928, str. 6; }3cilrnr 194l ' str. 6: Skl*nář - Hartl

19c}0" str. {i: 
,l.ylrr,a 

19*Ů, str" 6; 'i}avlťr - Zápotocká. Souctský 1qBs. str. 7; Šreinlrvá - Štein -

Šťastrrý. stolz 2002, str. 7; Př.i*hystal2010, str' 7; rjtelcl - Malina 19?4, str' 7; tr}řichys*il

}9&6, str.7; Bukovanská 1993, s|r' 7; Přichystal2Ů11, str' 7: Pavlů2001. str' l3: F.rarr* l89Ú"

str. l6; Turek - Daněček 1EE7, str' 23)' V seznanu literatury je také větší mnoŽství r:r*dostatků

(nesprávná i-rrterpunkce, chybí místa vydání atd.). Přílr:ha obsahuje graíy {bohuŽel bez

urledené daÍace nálezů a cldkazů na literaturu) a *brázky s výběrem některýclr arteťaktů

kanrenné int{ustrie z neoliti*kélrr: sídlištó v B3ilanech.

Vzhleilem k závažný.rrr nedostatkům vc r,lastním textu i literattrře sc práce pohybuje mezi

stu'pněm clabře a r'levyhověla. Vzhledem k tomu, že nejscru práci zpraeovány Žáclné *nc*1'iticl**

arteŤakty' jatr; t"lyl* *vedeno v zadi.rní' by bylo vhodné prácí zásadním zpťrsobern dcrplrrit a

přepracovat"
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