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číslovaných stran, 22 černobílých a barevných přiloh.

Posudek vedoucího práce

Šárce Bělohradové se v její diplomové práci podařilo spojit minulost s přítomností a
přehled historických informací o dějinách Velké Moravy organicky propojit s úvahami o
současném a zejména pedagogickém využití historického a archeologického dokladového
materiálu pro zvýšení veřejného povědomí o hodnotách dějin v podmínkách současné
civilizace. Toto zaměření práce se podle mého názoru ukázalo jako velmi šťastné.

Úvodní části textu se logicky věnují podání historického přehledu dějin období
předvelkomoravského, Velké Moravy a též epilogu vývoje jednoho z prvních státních celků
na našem území. Zde je třeba ocenit autorčinu iniciativu v navázání kontaktu s předními
znalci a odborníky. Luďkem Galuškou a Miroslavem Vaškových z Moravského zemského
muzea v Brně a poděkovat jim vřele za laskavou ochotu, s níž vyšli autorce vstříc.

Střední část práce věnovala Šárka Bělohradová popisu současné podoby prezentace
archeologického dokladového materiálu z raně středověkého období na Uherskohradištsku
včetně některých nejnovějších výsledků jak památkové popularizace, tak i archeologických
výzkumů.

Konečně v závěru svého pojednání představuje Šárka Bělohradová svůj přístup
k pedagogickému působení na žáky a studenty základních a středních škol, které by jim mělo
napomoci k hlubšímu pochopení historických souvislostí jejich vlastního kraje a k ocenění
hloubky dějinného vývoje, jehož dávní svědkové k nim prostřednictvím práce generací
památkových, archeologických a historických pracovníků, včetně autorčina úsilí, hovoří.
Šárka Bělohradová zahrnula do práce i zcela praktické pomůcky - formulář dotazníku pro
žáky a studenty a vyhodnocení jeho prvních použití, koncept přípravy exkurze po
velkomoravských památkách, návrh pracovního sešitu či atraktivně vypravený informační
letáček o archeologických památkách raného středověku na Uherskohradištsku, který sama
připravila (v příloze).

Ke každé práci lze přirozeně mít výhrady, jakkoli jich v tomto případě nebude mnoho.
Na str. 26 autorka uvádí, že pojmenování "veligradský šperk" vzniklo podle místa výroby. Ve
skutečnosti byl tento druh ozdob nejprve pojmenován "byzantsko-orientální", a poté, co se
zjistilo, že je na něm byzantského pramálo a orientálního skoro nic, zvolili badatelé neutrální
termín "yeligradský šperk". Na str. 29 by mne velmi zajímalo, odkud vzala Šárka
Bělohradovájména předvelkomoravských vládců Moravoda či Marovoda a Vladuce-
Svanthose; název "Morava" je evidentně starší, převzat z pojmenování moravského říčního
veletoku neznámého, snad ilyrského, snad předindoevropského původu.

Soudím, že práce Šárky Bělohradové splňuje požadavky kladené na práci diplomní, a
navrhuji její klasifikační hodnocení stupněm výborně (1).
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