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6. Úroveň ana|ýzy asyntézy dat, výběr apoužitivhodných metod: výborně

7. Byly vyčerpány hlavní problémy tématu? velmi dobře

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

Návrh qýsledné k|asifikace: výborně

Stručné zdůvodnění celkového hodnocení: Práce H. Krasanovské vrací do ěeské archeologie

po delší době téma ekonomicko-sociální interpretace středověké keramiky. Zék|adem práce je

detailní rozbor publikovanýchná|ezoých souboru 13. - 15. století z měst a městeěek

jihozápadních Čech a geografická rekonstrukce keramických výrobně distribučních okruhů.

Práce se vyznačuje jasnou strukturou i metodou. Rozbor záklaďnichtendencí keramické

produkce v jednotlivých lokalitách je podán pečlivě a kriticky, s využitím většiny dostupných

zdrojů - při takovém objemu dat pochopitelně tu a tam něco uniklo (např. práce F. Frýdy a J.

Janouškovce o stříbrské keramice, soubor zupravny z|atav Kašperských Horách aj.). Ve

struktuře práce působí jako odbočka od tématu podrobný výklad o hrnčířské technologii (kap.



III. 1 a 2),v navazující kapitole o postavení hrnčířů najdeme několik problematických či

antikvovanýchtvrzeni (např. Třeštíkův nézor o moŽnosti doložení produkce ''potulných''

hrnčířů přírodovědnými metodami aj.). TěŽiště práce však leží jinde: autorka si precizní

ana|ýzou lokálních keramik vývořila podmínky pro definovaní čtyř oblastí vyznačqicích se

společnou keramickou tradicí (nazyvá je výrobně-distribučními okruhy vyššího řádu), což je

závůný poznatek' jehož ekonomicko - kultumí kontext by měl bý dále studován. Ztohoto

důvoduje vysoce žádoucí, aby autorkapodstatné ěásti své práce publikovala.
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