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1. Bylo

2.
3.
4.
5.
6.
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8.

splněno zadáni práce? velmi dobře

Využitídostupných informací k tématu: velmi dobře
Formální aspekty práce (rozsah' gramatika, úprava): výborně
Strukturováni práce: výborně

Uživáni odborné terminologie a stylistiky: velmi dobře
Úroveň ana|ýzy a syntézy dat, výběr apoužitívhodnýchmetod: ve|mi dobře

Byly vyčerpány hlavní problémy tématu? velmi dobře
Zaýa| student vlastní stanovisko

a

jak je argumentačně podpořil? velmi dobře

Návrh výsledné k|asifikace: velmi dobře
Stručnézdůvodnění celkového hodnocení: Autorka celkem zďaŤiIe kombinuje přírodovědné a
archeologické prameny s historickou literaturou s cílem popsat vyvoj pěstování, zpracováni a
vyuŽití dvou klíčovýchtechnických plodin (s důrazem na středověk a střední Evropu)
zÍejmé,že do problematiky hluboko pronikla. Přesto bych

výkl

a

je

značnou převahu

kompilačníchpasážinad samostatnou analýzou shromáŽděných dat, jejichŽ potenciál byl
využit neúplně. Autorčiny vlastní příspěvky k tématu jsou značně kusé (u pruzkumu močidla
není dokonce uvedena lokalita a chybí pokus o zobecnění výsledků, chybí zmínka o dalších

potenciálních areálech archeologického zájmu - např. pazdemách) nebo nejsou vlastní názory
dostatečně zdůvodněny (např' v kap. 6. 2). KIíčováotázka geograťre pěstebních oblastí lnu a

Kat*dr* *rch*ologie, Fakultm ťilozofíckai, ZápadoČ*ske* unlv*nxitn v řlzr,:i
konopí v Čechách by měla byt sledovánanazák\adě všech přímých i nepřímých pramenů a

/

dokumentována mapami.

V textu
názvtt..

se porůznu objevuje poměrně znaěné množstvípřeklepů a zkomolených

jmen či

Temír místo Tempír, Tygrid místo Tigrid, palynolog L. Petr nemůžebyt ve zkráceném

odkazu uváděn jako Libor, příjmení badatelky Sinskoj (či Sinské) nelze skloňovat jako

Sinskaji, chybně je také chámská kultura, kanelová keramika, katorga atd. Nelze souhlasit ani
s

tvrzením, že okolí Bělehradu je součástívýchodní Evropy. Některé citované položky

literatury se neobjevují v seznamu literatury (Majer 1923; Jamborová 2009).

ooplŇu.lÍcÍ otÁzt<y x onnl.lonĚ

(nepovinne): Kde se vyskýují v Evropě skalní

rytiny tkalcovských stavů, o nichž se píšena str. 12?
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