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Nově předložená, přepracovaná a doplněná diplomová práce má celkem 79 stran, 
z toho dvě strany tvoří soupis použité, sekundární literatury. Dvacet pět stran obsahuje katalog 
sepisující jednotlivé diskutované monumenty z Menorky, jehož součástí jsou i převzaté 
nákresy a rekonstrukce těchto struktur. Autorka k nim nově doplnila i odkazy na příslušné 
odborné publikace, z nichž jsou převzaty přiložené obrázky. Na s. 52 autorka nabízí soupis 
v textu celkem příjemně zalámané obrazové přílohy.

Autorka si v úvodu své práce klade několik cílů: vypracovat typologii pravěkých 
monumentů Menorky, klasifikovat a interpretovat tuto architekturu a zasadit tyto struktury do 
širšího rámce. Aby těchto cílů dosáhla, modifikovala oproti předchozí verzi práce mírně svůj
pracovní postup.

I tato předložená diplomová práce sice vykazuje jisté autorčino úsilí prozkoumat 
v širších souvislostech menorské megality, avšak v zásadě lze říci, že některé z výtek 
předchozího posudku nebyly odstraněny a k zásadnímu kvalitativnímu posunu nedošlo. 
Předložené diplomové práci lze vytknout například tyto nedostatky:

Četnost poznámkového aparátu byla zvýšena, i když i tak zůstává mnoho tvrzení 
nepodložena původními zdroji. Navzdory předchozímu posudku jsou mnohá indexová čísla 
poznámek pořád tučně a autorka v nich střídavě píše jména autorů malými nebo naopak jen 
velkými písmeny. Rovněž velikost písma v poznámkách je proměnlivá. Zdroj v poznámce 3 
není uveden v soupisu použité literaturu. V poznámce 17 zase místo str. píše págs. a 
stránkování z minulé verze (325-398) tentokrát odkazuje jen na stranu 280! Jak toto vysvětlit?

Ve snaze doplnit odkazy na použitou literaturu autorka nakonec dospěla 
k pozoruhodnému dvojímu typu (!) poznámek, jedny jsou pod čarou a druhé v textu 
v závorkách (počínaje stranou 24, ale i jinde) a to někde tučně a jinde nikoli. Je to záměr? Liší 
se od sebe tyto odkazy nějak? Pokud ano, měla na to v úvodu práce upozornit. Ani jedna 
z poznámek pod čarou není zakončena tečkou, jak by měla být, mnohé z odkazů nenesou 
údaje o stránkách a jsou tak dost pochybné.



Co se týče jen náznakové interpretace objektů, o kterých pojednává, opět autorka 
opomíjí reflexi myšlenkového světa jejich tvůrců, který jistě tvořil náležitý kontext, v němž 
bylo možné menorskou situaci zařadit do širších souvislostí megalitické kultury a kde mohla 
autorka využít i některých publikací svého školitele(!) i jiných (v přístupné formě např. 
Podborský, V.: Náboženství pravěkých Evropanů). V tomto ohledu se práce ani trochu oproti 
předchozí verzi nezměnila!

Naopak autorka opravila dřívější velké množství pravopisných a stylistických chyb, 
čímž práci citelně vylepšila a učinila ji relativně čtivou. Přesto např. šetřila na mnoha místech 
mezerníky.

Rozšířením práce konečně dostála formálním požadavkem FF UK pro diplomové 
práce (min. 108 tisíc znaků). 

S ohledem na výše řečené mám za to, že autorka ve své práci tentokrát alespoň 
částečně dosáhla svých cílů a splnila v dostatečné míře zadání práce. V tomto duchu, dle 
mého názoru, její diplomová práce splňuje formální i obsahové nároky na takovou práci 
kladené.

Proto předloženou diplomovou práci tentokrát doporučuji k obhajobě a 
navrhuji ji v případě úspěšné obhajoby hodnotit nejlépe stupněm DOBŘE.
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