
Vyjádření školitele paní Kamily Oleś k průběhu jejího studia a k disertační práci 

„Intertekstualne i mityczne. Kompleksy rezydencjonalne Piastów i Przemyślidów od 

połowy X do końca XI stulecia“. 

Práce je předkládána v roce 2019 v Ústavu pro archeologii FF UK 

 

I. Hodnocení celého doktorského studia 

Kamila Oleś studovala v rámci programu Cotutelle, a musela se proto v prvé řadě vyrovnávat 

s dvojím univerzitním prostředím, která jsou si v lecčem blízká, zároveň ale zůstávají 

oddělena rozdílnými badatelskými tradicemi, z nichž mj. vyplývají rozdílné studijní nároky. 

Její studijní povinnosti byly už z tohoto důvodu výjimečně náročné, dokázala je však úspěšně 

zvládnout. 

Z bohatého výčtu studijních pobytů Kamily Oleś mimo Polsko a Českou republiku 

v prvé řadě zaznamenejme pobyt na University of South Florida (2016-2018), který zřetelně 

ovlivnil výslednou podobu předkládané disertační práce. Nadto Kamila Oleś absolvovala 

několik dalších zahraničních pobytů, zaměřených na rozvoj konkrétních poznávacích 

přístupů, aplikovaných v disertační práci. Celou tuto aktivitu usnadňovala grantová podpora, 

kterou Kamila Oleś získala od několika prestižních institucí. 

Kamila Oleś se v průběhu studia aktivně zúčastnila dvanácti mezinárodních 

konferencí, konaných v Polsku, České republice, ale i v USA, Kanadě a Německu. 

Její bibliografie za léta 2010 až 2018 uvádí pět položek souvisejících s tématem disertační 

práce (a pět dalších odevzdaných do tisku). V rámci činnosti související s programem Ústavu 

pro archeologii FF UK zasluhuje zvláštní zmínku aktivní účast Kamily Oleś na Doktorandském 

trojúhelníku konaném v roce 2014 ve Wittenbergu. 

 

II. Celkové zhodnocení disertační práce 

Práce Kamily Oleś představuje ambiciózní náročně vytvořené dílo, řešené na několika 

poznávacích úrovních. Nezávisí na sekundární literatuře, ale usilovně hledá vlastní poznávací 

cesty, kriticky ověřuje relevantní interpretační východiska. Se stejnými nároky dokáže 

přistupovat k polské i české problematice a svoje témata posuzuje ve středoevropských 

souvislostech. Daří se jí adekvátním způsobem spojit polskou a českou problematiku, kterou 

se snaží uchopit inovativními poznávacími přístupy.  

 



Závěr 

Disertační práci Kamily Oleś jednoznačně doporučuji k obhajobě.   

Předloženou disertační práci předběžně klasifikuji: prospěla. 

 

12. 2. 2019                                                                                     prof. Jan Klápště                                 

 

  

 

 


