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l. ř}},lcl splnčno zadání prá*e? dolrř"e

Ž. V3r:žiti d*stupný*}: informac{ k ténratr"r: dobř*

3' F*rnrální aspekt.v práce {rozsar}r, grarnatika' ú1rrava): veimi qř*bře

4' strukturovárrÍ prá*e: velrnÍ r}obře

5. UŽívání odborr:é tenninologie a stylistiky: veími clob**

ó. Úrclveň analýzy a syrrtézy dat, výbČr aysoužiti vhodný"clr nret*d: dobře

}. Byly v.včerpany hiavní pr*biémy ténlatu? i!*fuře

s. Zaujal s|urÍent r4astní sfunovisko ajak je argumentačnč podpořil? dobř*

Ngávrh výsřeclrré klasĚfi B*aa*: cEela}ře

Stručné zdůvodnění celkovéhr: irodnocení: Cílenr práce bylo zpraccvání rentgenové

l}uorescenčrrí analýzy a zhndnclcení nrožnosťí a limitů tóto metody, stejnč jako 
^ie.ji 

1'yuŽití

r,' Cechách a zahraničí' Frr,'ní část práce je moŽné hodnotit klad*ě, sturlent př*hledně popis*je

nretr:dy lur principu i*nizuiícÍlro zářerrí i samotnou Rl.lA ana1ýz* e pnti s* stt"učnč včnu"ie

jejímu nrclžnómu v1tlžití při stuclirr různýclr nrateriálů (i keiyž vyuŽlvá velrr:i *mczcný'počct

zdr*jť$. V kap' 7 j* popisováno vyrrži1é mctod'v RFA v české ct zahraniční archeolcrgii' tato

část je však nedostďečně zpracována' Cirybi větší nrnožstr,í příkladťr vyuŽiti reťer*vanó

analýry, zejména poté zahraničrrí příkia.d.v, stejně jako násleelné srovnání shrornáŽděnýclr

výsledkťr. tj kap. 8 {YyuŽití nretod.v a její lin:ity) jsou je<Ínotlivé části n*xspořár1ané a pc]uze



K*ť*eÝr;* *r*k*:*i*'{ií**" ť.ttil";ilíť* f,ii**;*ťl*ki*" 3*x**t****k* *r.riv*rait* v ř]i;:*i

zdárrlivč rra sebe navazují' Tr'oření slitin, vliv pťrdrríclr i:irměrů, konzervaci rretro datování n*ní

také vh*dnó, dle rnóhrr ninoru, řadit vedle sebe. tr)nes už takó neplatí tvrzení, že se plovo ve

slitinách mědi ve starší a střední době bronzor,é prakticky nevyskytor'alo (např" Fr&la -

Chvojka - Fikrle ?009. depot žeber z Purkarce a další)' Práce obsahrrje menši nrnoŽství

překiepů a chyb v citované literatuře" Jako n*dostatečné se mi zdaji dvě' strany pouŽité

literatury plus jedna strana internetových xdrojri' stejuě jako obrazová pří}olra, která r:bsahrrjc

šest obrázků z prezentacg M. Fikrleho'
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