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Předložená bakalářská práce je věnována etruským hrobkám v Cveteri, atorka postupuje od obecného
úvodu a charakteristiky Cerveterských nekropolí (Banditaccia, Monte Abatone, Nekropoli del Sorbo a
Cava della Pozzolana).Cerveterský soubor je v tomto ohledu dostatečně reprezentativní, jistě
srovnatelný s nekropolemi např. v Tarquiniích. Vúvodu stručně hodnotí dějiny bádání a současný stav
pramenné základny, který determinuje možnosti interpretace. Prostor hrobek je definován na základě
hlavních příkladů:  Tomba dell´Alcova, Tomba delle Iscrizione, T. della Cinque Sedie, T. dei Sarcofagi,
T. della Casetta, T. della Cornice, T. dei Capitelli a několika dalších. Pro hodnocení interiéru autorka
zvolila Hrobku reliéfů (Tomba dei Rilievi). Výše uvedený soubor je zpracován pečlivě, autorka vychází
především z dostupné literatury a internetových stránek, i když je třeba konstatovat, že seznam literatury
je poměrně skromný. V dané problematice se orientuje, uvážlivě hodnotí jednotlivé prvky a přináší
jejich interpretaci. Jak bylo konstatováno výše, pro interpretaci interiéru etruských hrobek autorka
zvolila Hrobku reliéfů. Tento soubor je velmi vhodným příkladem pro rekonstrukci podobných bohatých
hrobek, jejichž mobiliář se do současnosti nedochoval a není jej možné přesně rekonstruovat. Dekorace
obsahuje nejen předměty denního užití, ale je také vhledem do náboženských představ, souvisejících s
funerálním prostředím. . Práci by v této části prospělo zařazení půdorysů jednotlivých hrobek, i když
informaci o celkovém řešení prostoru přináší fotografická příloha, která je zařazena na konci práce.
Pokud jde o připomínky k jinak solidní bakalářské práci, je nutné konstatovat, že neoplývá citacemi:
autorka cituje zřídka a pokud, tak bez uvedení konkrétní části citované práce. Odkazy chybí také u
obrazové přílohy. 
I přes tyto skutečnosti autorka naplnila cíle stanovené diplomovým úkolem a prokázala solidní znalost
zvolené problematiky. Práci proto doporučuji k obhajobě a dalšímu řízení pro udělení titulu „bakalář“.
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