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následně student představil téma a hlavní cíle své práce. Prezentoval
především dva cíle, na něž zaměřil pozornost - analýzu primárních
zdrojů pro ověření či rozporování údajů ohledně vikinského osídlení
a dále snahu o rekonstrukci konkrétního obrazu vikinského osídlení
na Britských ostrovech. Student představil výsledky svého výzkumu,
zejména potvrzení odlišné podoby vikinského osídlení v jednotlivých
regionech, dále poměrně solidní spolehlivost dochovaých pramenů, a
tudíž i možnost v základních konturách poměrně přesně
rekonstruovat celek vikinského osídlení.
Na prezentaci práce navázaly oba posudky. Vedoucí práce
konstatoval, že práce vykazuje dílčí formální a stylistické
nedokonalosti, vyznívá v některých pasážích kvůli tomu i nevhodně
zjedodušeně a povrchně. Popisnost vycházející z pramenů vede sice
k detailnímu rozboru osídlení, jedná se však spíše o dějiny Anglie
než skutečně důslednou analýzu osídlení.
Oponent ocenil, že autor dobře reflektuje historiografický obrat od
negativního hodnocení vikinských vpádů ke snaze včelnit jejich
osídlení do celkového komplexu utváření anglické společnosti,
naopak měl výhradu k obtížné komaratovatelnosti jednotlivých
geografických celků, a tudíž i omezené možnosti komplexní analýzy.
V následné diskuzi student akceptoval oponentské výtky a poukázal
na problematičnost propojení archeologického výzkumu a
následného historického zpracování.

1 200682 - Bc. Ondřej Purchart



Klasifikace obhajoby: velmi dobře (2)

Předseda komise: doc. PhDr. Dana Picková, CSc. (přítomen) ............................

Členové komise: doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D. (přítomen) ............................

 PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Th.D.,
Ph.D. (přítomen)

............................

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

2 200682 - Bc. Ondřej Purchart

http://www.tcpdf.org

