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iVlenšík
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1.

B1'lo splněni; zadání práce? ve}mi dobře

3.
3.
4.

Vyrržiti ilostr"ipnýt:h inti:rmací k tém:rtu: v*Ěmi ď*bře

5'

Užíl,áníodbonré ternrinologie a stylistiky: velmi

F-*r:::áiní aspekty prace (rozsah, gramatika, úprava): velmí dgi*rře

Strukturování práce: výborně

{l. Úroveri arralýzy

'
8'
?

cB*bř.e

a s-vntézy dat' výběr a pouŽiti vl"rodrrých rnetod: velmi dohř,e

ř}yly vyčerpau-y hlavní pr:r:blémy térnatu./ velmi dohře
lr-aujal stuclerrt vlastní s|anor,iskrr

NávrEt výsEeďneé kŘasiťikace:

a

jak je argumentačnčpodpořil,l v*lmi dobře

veB'gmÉ dobř*

Stručnézdůr.odnění celkového }rodnocení: Po úvodníchkapitoláclr, které obsahr.rjí eejmÉna
dějirry archeologickéhrr bádání. iníormace o přírodrrích padmÍnkách a metodě práce,.ie
pozcrnrrst r'ěnována rilastninrr; osídlenírniadší a pcrzdní dolry bronzovó v západrrich Cec}rách'
Kapito}a j* vhodně razdělena na rcrvinnii sídliště,výšinn* lakality a pcrlrřebiště. .}edn*tlivé

lckality následně autorkzr stručně popisuje

a prr:vildí jejich

prostororlcu analýzrl. iletailnějŠí

pŮ'{*řnost mohla být věnována chariikteristice polrřelrních kclmponent" t]ohuŽel byly laké
pŮuzČ ve stručnosti zhodnoceny topcgrafické informace a je<lnotlivých tokatitách cbsaŽené v

databázi. Ve vlastním textu se objevuje několik nepřesností, např" jako analogii k Žlabol.itym
obiektůn-} r. zá}radníclr Čechách r"lvádí jiiročeskou lokalitu

Březnice se dr,ěn:a Žlaby {sprálině

K*1.**rm xr*h**l*6i*:, ř.*:i<*ii:.* ťtir:;r:ťlr-kx, í*lpx**Č*skl* univ*rxiťi}
deset ; Chvojka -

Šilková 20l

1,

\'J ]:}:Iili

Podbrdsko . Misealanea 2), *be*ně tak* chybi někt*rá

riovější literatura k tématu" Práce obsahrrje malé rnnoŽství gramatických chyb, překlepů
v textr"l a několik nepřesnastí v senramu literatury {neuplnó citace, chybí místo vydání). Šest
prací citovaných v textu také v tomto Seznarnu chybí (Šaldová lg65a; 1ý65b
2003 - str. 11; Demek 1987 - str. l1; Srnolík 1884 - str. 15;
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