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Návrh výsledné klasifikace: dobře
Stručné zdůvodnění celkového hodnocení:
Do shromáždění dat o mezolitických a neolitických pohřbech v Evropě autorka nepochybně
vložila mnoho energie a vytvořila jejich rozsáhlou databázi. Pozitivním rysem práce je rovněž
její strukturovanost a využití formalizovaných metod.
Na druhou stranu úroveň práce silně snižuje práce s prameny. Běžně se vyskytuje odkaz ve
formě internetové adresy (www.bylany.com/texty.html – s. 8,9,10..), ze které není vůbec
patrné kdo nebo co je zde citováno. Pod oblíbenou citací Fridrich 2007 se ve skutečnosti často
ukrývají příspěvky S. Vencla v Archeologii pravěkých Čech, kde je pod nimi (vlastně nad

Katedra archeologie, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni
nimi) Vencl jasně podepsán. Někdy jsou citace nekompletní (Zvelebil – s. 36), jindy ani
nejsou doplněny (s. 64).
Řada informací vzbuzuje pochybnosti, např. na straně 9 se dozvídáme, že v mezolitu lze
pozorovat sedavý způsob života, nebo že v neolitu se objevuje oradlo. Na mapě mezolitických
pohřbů je uvedena i lokalita Obříství, jejíž mezolitické stáří nebylo nikdy potvrzeno.Důvěru
nebudí ani extrémně stručné resume, ve kterém není zmíněno nic z výsledků práce.
Přestože se jedná o zajímavé téma a v práci je shromážděno velké množství dat, práci podle
mě nelze hodnotit lépe než stupněm dobře.
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