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Opinia O doktorande

Ondřej u

Levínským i jego pracy doktorskiej

Problematika drobnotvarých staropaleolitických industrií v centrdlní Evropě
Ondřej

Levínský urodzony w dniu 29.4.1980 r. w Hradec Králové zajmuje sie,; paleoli-

tem w Czeskiej Republice na de srodkowoeuropejskim. W latach 1998-2004 studiowal archeologie,; i historie,; w Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou na FF Univerzity Karlovy v Praze.
W 2004 r. ukonczyl studia praq dyplomow~ Středopaleolitické osídlení lokaliry Bečov I, vrstva 6 pod
opiek~

Dr. Jana Fridricha, DrSc.
W 2005 roku podj~l prace,; w Archeologickém ústavu AV ČR oraz na studiach dokto-

ranckich Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou na FF Univerzity Karlovy v Praze. Podczas
studiów Ondřej Levínský zostal czlonkiem Laboratorium Badan Paleolitu Instytutu Archeologii
Czeskiej Akademii Nauk. Uczestniczyl on w badaniach wielu stanowisk paleolitycznych i mlodszych w Republice Czeskiej w latach 1995-2007
limi, okr. Kolin; Národní
okr. Most;

Mlčechvoste,

třída

okr.

v Praze;

Mělník;

(Obědovice,

Hořešovičká,

okr. Hradec Králové; Skalce u Ve-

okr. I<ladno; Praha "Na Slupi";

Bečov

I,

budowa Národní Technické Knihovny v Praze - Dejvicích;

Praha 9 - Vinci) oraz zapoznal sie,; z badaniami podobnych stanowisk w Polsce i w Slowacji (w
2001 r. byl czlonkiem mie,;dzynarodowego zespolu

badaj~cego

Cejkov, a w 2002 r. w jaskini Dze-

rava Skála).
O. Levínský podczas studiów doktoranckich uczestniczyl w pie,;ciu konferencjach mie,;dzynarodowych, gdzie wyglosil referaty. Ponadto oddal do druku dwa artykuly naukowe: Sla'!Ý II

- lokalita s drobnotvarou industrií s.L Z mladší fáze starého paleolitu, "Sl~skie Sprawozdania Archeologiczne", t. 49 oraz Mlčechvosry - po!Jkulturní sídliště a pohřebiště, "Archeologické rozhledy".
W dniu 17.06.2008 r. zdal przed komisj~ Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou pod
przewodnictwem Prof. PhDr. JiHego Slámy, CSc. panstwowy egzamin doktorski w zakresie archeologii pradziejowej i sredniowiecznej.
Pan

Ondřej

Levínský podejmuje

obszern~ problematyke,;

zespolów dolnopaleolitycz-

nych w Czechach na de srodkowoeuropejskim. Jego dysertacja doktorska liczy 310 stron, jest
podzielona na cztery zasadnicze rozdzialy i prezentuje

obszern~ analize,; morfometryczn~

oraz

statystyczn4 ze szczególnym uwzgle,;dnieniem stanowiska Slaný lL Praca ta spernia wszelkie wymogi stawiane pracom doktorskim.
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