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KRITERIA HODNOCENI

1. Bylo splněno zadání práce? velmi dobře

2. YyuŽití dostupných informací k tématu: ve|mi dobře

3. Formální aspekty práce (rozsah, gramatika, úprava): velmi dobře

4. Strukturování práce: výborně

5. UŽívání odbomé terminologie a stylistiky: velmi dobře

6, Úroveň ana|ýzy a syntézy dat, výběr a použití vhodných metod: dobře

7. Byly vyčerpány hlavní problémy tématu? výborně

8. Zauja| student vlastní stanovisko a jak je argumentačně podpořil? výborně

Návrh qisledné klasifikace: velmi dobře

Stručné zdůvodnění celkového hodnocení: Autor předložil popis hlavních rysů pohřebního

ritu v našem pravěku a pokusil se upozornit na jeho možné interpretace v kontextu děj in

náboŽenství a dalších oborů. I přes nepochybnou snahu autora však text působí nedotaženým

dojmem, zistává většinou na popisné rovině, řadí vedle sebe různorodá pozorování a názory

badatelů, ale málo argumentuje směrem k formulování vlastního stanoviska. Autor se ve svém

pojetí kloní k názorům V. Matouška, vedle nichž pak většinou bez hodnocení řadí pohledy

dalších autorů na dílčí aspekty. Místy není uveden v soulad odlišný způsob periodizování

pravěku v Cechách a na Moravě (třeba případ platěnické/slezskoplatěnické kultury), ale v tak

širokém chronologickém záběru jsou týo nedostatky omlucvitelné. Výběr pouŽité literatury
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by asi měl b1,t širší, a zejména bohatší o moderní zahraniční literaturu teoretického charakteru'

Štádler povětšinou pracuje se sekundámí literaturou , syntézamijednotlivých období či jevů'

V soupisu literatury navíc chybí citované práce Dobeš 2008, Droberjar 2008, Šmahel2007,

Turek 2008 a Zápotocký 2008' Přehlédnuty byly i některé překlepy. Přiložená databáze je

zce|aformální a minimalistická, jistě by bylo možné ji mnohem |épe zpracovat tak, aby

poskytovala podrobněj š í anaIýzu problematiky'
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