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Kritéria hodnocení 
hodnocení 
maximální 

hodnocení 
přidělené 

Vytyčení cíle práce a jeho dosažení 5 5 

Struktura práce a zvolené metody 5 5 

Práce s literaturou 5 4 

Formální stránka práce 5 4 

Dosažené výsledky 10 8 

Součet bodů 30 26 

 
Hodnocení:  1 = 30 - 26,  2 = 25 - 20,  3 = 19 – 15,  neprospěl  = >15 
 
 
Slovní hodnocení práce: 
(max. 1 strana) 
 
58 strán s početnými obrázkov a grafmi v texte, 2 strany bibliografických záznamov, 9 strán 
katalógu formou tabuľky, 29 celostranových príloh 
 
 
Práca sa odpichla od výrazovo najzaujímavejších aplík vo forme zvieracej hlavy, podchytila následne 
aj iné plastické vyobrazenia na keramike 2. tisícročia pnl. Počas písania sa ukázalo, že je nie vždy 
jednoduché rozlíšiť nielen jednotlivé zvieracie druhy medzi sebou, ale v prípade abstraktnejších 
vyobrazení aj to, že či ide o zviera, alebo o človeka – formálna podobnosť je niekedy zavádzajúca.  
 
Zoomorfné plastiky, potažmo nádoby v tvare zvierat, boli z rozsahových dôvodov textu úmyselne 
ponechané stranou (po konzultácii so mnou), v skúmanom regióne ich nie je ale veľa a je to svet sám 
o sebe.  
  



Práca má trochu problém so slovenskou/anglickou terminológiou (napr. slovo rúčka). Výsledný text, 
napriek viditeľnej snahe autora o štruktúrovanie je nakoniec trochu príliš komplikovaný.  
 
Záver: Výsledky predloženej ZP sú určite prínosné a viedli dokonca k diskusii vo vnútri Troia 
Projektu, ohľadom dokumentácie z nových výskumov. Doposiaľ to prekvapivo nikto zatiaľ 
podobným spôsobom nezhrnul. S prácou som spokojný, hodnotím ju známkou 1 a odporúčam ju 
k obhajobe. 
 
Otázka do diskuse: 
 
Rád by som sa pobavil o reliéfnych zvlnených lištách na karinovaných nádobách z Beycesultanu V. 
Ako Vás napadlo, že ide o napodobeninu rohov? 
 
 
 
 
V Prahe dňa 01.09.2020           _________________________________ 
         Podpis autora/-ky posudku  


