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Předložená práce se zabývá důležitým artefaktem – sekerou, jejíž dějiny se začínají již 

v neolitu. Autorka se zaměřila na období raného středověku a to na nálezy seker z českého     

a moravského území. Toto téma z českých autorů zatím nejpodrobněji zpracoval L. Hrdlička 

v nepublikované disertaci z roku 1959. Autorka na řadě míst na tuto práci odkazuje. Ve 

stručném úvodu jsou komentovány dějiny seker v předslovanských epochách. Potom 

následuje kapitola zaměřená na terminologii a typologii raně středověkých seker z našeho 

území. Autorka komentuje a zčásti přijímá jednotlivá dělení, jak je ve svých pracech stanovili 

především V. Hrubý, J. Poulík, L. Hrdlička, A. Bartošková a A. Ruttkay. Upozorňuje na 

rozdílnost výskytu jednotlivých typů v odlišných oblastech Čech a Moravy. Práci by prospělo, 

kdyby jednotlivé typy seker byly kartograficky zpracovány (s odlišením typu lokality, počtu 

nálezů apod.). Trochu překvapivě působí zařazení sekerovitých hřiven do této práce, neboť ty 

nebyly jako sekery používány. Archeologické nálezy přesvědčivě doložily jejich využití 

jakožto suroviny pro výrobu různých železných předmětů. V další kapitole nazvané „Sekera 

v životě raně středověkého člověka“ se autorka zabývá použitím seker v boji i jako 

pracovního nástroje. Správně konstatuje, že odlišení těchto typů seker není často možné. 

Sekery nalezené v hrobech považuje zpravidla za zbraň. Miniaturní sekerky nalézané 

sporadicky v dětských hrobech měly zřejmě stejnou funkci jako obdobné nálezy miniaturních 

ostruh. Závěr práce (celkem 48 stran) tvoří podrobný soupis českých a moravských nálezů 

seker. Velmi bohatý je i soupis použité odborné literatury (ovšem pouze české a slovenské). 

V soupise je řada nepřesností (uvádím např. citovaný Drda 1978 není v soupisu podchycen, u 

Poulíka 1949b chybí stránkování, Zápotocký 1965 je citován dvakrát apod.). Celá práce je 

napsána pouze na podkladě české a slovenské odborné literatury zcela bez přihlédnutí 

k pracem zahraničním. Podobnou problematiku jako autorka řešil např. v Německu Ingo 

Heindel, Äxte des 8. 14. Jahrhunderts …., Zeitschrift für Archäologie 26, 1992, 17-56. 

Práce splňuje požadavky kladené na práce bakalářské. Autorka se dobře seznámila se 

sledovanou problematikou i příslušnou domácí odbornou literaturou. Po formální stránce je 

práce na velmi dobré úrovni. 

Práci doporučuji k dalšímu řízení. 
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