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Yvonne Mašková si pro svou bakalářskou práci vybrala odborně historické téma' v němŽ

podává souhrnný přehled výzkumů pravěkých archeologických lokalit v severní části

Plzeňské kotliny. Autorka strukturuje cíle své absolventsk é práce pregnantně _ zpřehlednit

pravěké kultury ve výčeném regionu, shrnout současný stav ná|ezů a jejich umístění'

analyzovat několik klíčových archeologických lokalit a v neposlední řadě představit

a hodnotit muzeální expozici, která artefakty severního Plzeňska prezentuje' Téma BP je

zvoleno vhodně a účelně - jak autorka sama uvádí' propojuje její dlouhodobý zájem

oregionálnídějinynastranějednéaobdobíprehistorienastranědruhé.

Z hlediska obsahového se Yvonne Maškové skutečně podařilo shromáždit reprezentativní

materiál o jednotlivých obdobích pravěku, a to juk z hlediska obecné periodizace

a charakteristiky, tak z hlediska regionálních specifik. Další součástí BP jsou dílčí kapitoly

o dosavadních formách archeologické práce a stěŽejních nálezech, jeŽ v mnohých ohledech

přesahují místní či oblastní význam. Závét své absolventské práce autorka věnuje "vybraným

kapitolám", které nabizijako vhodné doplnění obrazu prehistorie ve výčeném regionu' Za

dů'ežité Yvonne Mašková považuje v této souvislosti dva tématické vstupy _ osobnost F' X'

France a soubornou muzeální expozici severoplzeňského pravěku v Mariánské Týnici'

Všechny části předl ožené BP shledávám obsahově i formálně v}tovnanými, metodologicky

přesvědčivými a zajimav ýmt

Autorský přínos BP Yvonne Maškové vidím v zajímavém zpřehlednění dílčích významných

a známýchartefaktů k dané problematice. Tabulky za jednotlivými kapitolami (které sledují

chronologickou linii) jsou přínosným sumařem toho, co nejpodstatnějšího (a také kde) je

zregionálníhopravěkuprezentovánovodbomýchinstitucích.Tutoaktualizacipovažujíza

velice chvályhodnou.

Z obsahového hlediska je předloŽená BP pečlivě připravena' zajimavě strukturovéna a

přesvěděivě prezentována'



Z hlediska formálního obsahuje práce všechny požadované náležitosti v míře rozhodně

uspokojivé. Poznámkový aparát je vyuŽíÍ metodicky vhodně' polžítá literatura spolu

s příspěvky z periodik a sborníků představuje dostatečný soubor informačních zdrojů' odkazy

na encyklopedicky zaměřenou literaturu (publikace K. Sklenaře) rozhodně zůstaly v kategorii

kontrolních srovnání regionálních poměru v kontextu s celostátním výzkumem. Autorské

obrazové přílohy mají velmi dobrou uroveň'

BP v podstatě splňuje mé představy o zvládnuté teorii i praxi odborné historické práce'

otázkaautorce: Jak hodnotíte novou prehistorickou expozici v budové Západočeského

muzea z hlediska prezentace artefaktů z lokalit severního Plzeňska?

Bakalařská práce Yvonne Maškové je velmi kvalitním završením vysokoškolského studia'

protojidoporučujikobhajoběsnávrhemnahodnocenívýborné.

V Plzni 19.5.2013 P aedDr. Helena Východskn
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