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AUTOR POSUDKU: Karel Nováček TYP POSUDKU: vedoucí práce

KRITÉRIA HODNOCENÍ

1. Bylo splněno zadánípráce? dobře

2. Využití dostupných informací k tématu: velmi dobře

3. Formální aspekty práce (rozsah, gramatika' úprava): výborně

4. Strukturování práce: velmi dobře

5. Uživátti odbomé terminolosie a stvlistikv: velmi dobře

6. Úroveň analýzy a syntézyo-ut, ,,yue. apoužitívhodných metod: velmi dobře

7. Byly vyčerpány hlavní problémy tématu? dobře

8. Zaýal student vlastní stanovisko a jak je argumentaěně podpořil? dobře

Návrh vÝsledné klasifikace: velmi dobře

Stručné zdůvodnění celkového hodnocení: Ve druhé verzi diplomové práce autorka pokročila

dále v práci s daty. Hlavní část práce (přibližně po stranu 60) nebyla výrazně upravována

s výjimkou kapitoly 4,která je uspořádanější a výklad má logičtější sled. Z prvníverze

bohužel zůstaly i nadbytečné popisné úvody k jednotlivým zkoumaným pohřebištím. Trend

v pohřbívání nedospělých na raně středověkých pohřebištích je nyní vysvětlen odlišně od 1.

verze práce - autorka popřela ''ubývání'' nedospělých' nevyvozuje z tohoto zjištění však Žádný

závěr, zŤejmě pod vlivem velmi fragmentární pramenné zék|aďny pro vrcholný apozďni

středověk. Při interpretaci antropologických pozorování (např. pravděpodobnosti dožití), a|e i

v obecných úvahách o úmrtnosti (str. 87) se autorka měla opřít o demografickou literaturu

k ranému středověku. Výský předmětů v dětských hrobech je zkoumán vícerozměrnou
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statistickou ana|ýzou (PCA) provedenou v několika variantách. Výsledky jsou posuzovány

s kritickou obezřetností, nicméně závěr o genderové předurčenosti dětí by mělbý opět

prozkoumán v širších sociálních souvislostech, a hlavně ve vztahu k sociálnímu statutu

konkrétních pohřebišť (tabulka 1). Práce je přesvědčivá v rozsahu citované literatury (s

mnoha tituly by bylo ovšem vhodné pracovat právě v interpretační části) a jazykovou úrovní.
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