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keramice anatolské doby bronzové, jedná se o apliky zobrazující 7
různých zvířat. V rámci skupin je možno definovat chronologický
vývoj. Jedná se o jev společný celé době bronzové ve zkoumané
oblasti, zejména je typický pro pozdní dobu bronzovou, zejména pro
stolní keramiku. To poukazuje na možné elitní či rituální využití.
Školitel představil posudek: práci považuje za zdařilou syntézu
opomíjeného materiálu, ocenil šíři přístupu a inovativní pohledy na
problematiku. Práce je originální a cenný přístup k anatolské
archeologii. V budoucnosti bude cenné práci rozšířit o problematiku
tvářových uren. Drobné formální chyby práci neubírají na kvalitách,
proto je možno ji hodnotit stupněm výborně.
Oponent ocenil kvalitu zpracování a odborný přístup, lehkou kritiku
si zaslouží formální stránka práce. Nedostatečné je propojení aplik se
zoomorfními nádobami. Vážnějším problémem je dojem, že práce
byla napsána na poslední chvíli, jazykově nekonsistentní a s
problematickým formátováním. Matoucí je struktura práce:
typologická analýza je uvedena až na konec, zatímco již v
předchozích kapitolách se pracuje s jejími závěry. Práce je tedy
kvalitní, ale problematicky strukturovaná. Navrhuje hodnocení
stupněm velmi dobře.
Autor reaguje na výtky posudků: problém struktury je výsledkem
překombinování úvah spíše než nedbalostí. Vynechání zoomorfních
nádob bylo výsledkem vědomé domluvy se školitelem.
Dr. Tušlová se táže na provázání aplik na keramickou produkci:
autor odpovídá, že jsou apliky převážně vázány na šedou keramiku,
dokumentace ale může být částečně pokřivená stavem bádání:
nejvíce nálezů je z nejlépe zkoumané Tróje, z ostatních lokalit jsou
ojedinělé, a statistický vzorek tak není dostatečný. V rámci diskuse
komise váhala mezi stupněm výborně a velmi dobře - kvalita
odborné stránky byla shledáná zásadnější než drobné formální
nedostatky a komise se rozhodla hodnotit práci stupněm výborně.
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