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AUTOR PoSUZoVaNÉ pnÁcp: Tereza rlolá
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ryp pnÁcE: diplomová

AUTOR POSUDKU: Ladislav Šmejda TYP POSUDKU: vedoucí práce

xnrrÉRr'q' HooNocnxÍ

1. Bylo splněno zadání práce? velmi dobře

2. Yyužiti dostupných informací k tématu: velmi dobře

3' Formální aspekty práce (rozsah, gramatika, úprava): velmi dobře

4, Strukturování ptáce: výborně

5. Užívání odborné terminologie a stylistiky: velmi dobře

6. Úroveň analýzy a syntézy dat' výběr a použiti vhodných metod: výborně

7, Byly vyčerpány hlavní problémy tématu? velmi dobře

8. Zauja| student vlastní stanovisko a jak je argumentačně podpořil? výborně

Návrh výsledné klasifikace: velmi dobře

Stručné zdůvodnění celkového hodnocení: Autorce se podařilo shromáŽdit celkem 6]0 náleztl

kosterních ostatků z ďoby bronzové, které pocházejí celkem ze 757 sídlišt'' Své pojednání o

tématu dobře strukturuje a celkem vhodně využivá i grafický a obrazový doprovod k textu.

Prckáza|a i schopnost pracovat s ďatabázovými systémy pro správu informací. Na práci je

patrná pečlivost studentky a snaha postihnout systematicky důleŽité aspekty tématu. Všímá si

i některých etnografických paralel, sicejen z české starší literatury, ale i tak oceňuji pokus o

širší pohled. Potenciálně důležité je např. pozorování o silném zastoupení dětských ostatků

v sídlištních jamách doby popelnicových polí, které můŽe naznačovat řešení některých

problémů spojených s demograÍií pravěkých pohřebišt'' Práce je jako celek poměrně



K*ťedr* mrcheo|r:gie, Fakuiťa fi|clz*ťická, ZápadoČg*ká univerziter v F'|zni

zajímavým přehledem širokého spektra náIezů, doplněná základními statistickými přehledy

jednotlivých kategorií ná|eza. Seznam použité literatury je poměrně obsáhlý, ale přesto v něm

jsou drobné nedostatky např. chybí citovaná ptáce Tihelka 1953 (vizstr. 14). Politováníhodné

jsou některé formální chyby, jež se nepodařilo odstranit: poměrně často se vyskýnou drobné

překlepy, formulace jsou místy ne zce|apřesně vystihující skutečnost, např. namísto západní

Evropy byla na str. 5 patrně myšlena Evropa střední. U grafu na str. 53 patrně chybí popis

sloupců grafu. Angličtina resumé by mohla byt podstatně lepší'
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