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POSUDEK VEDOUCÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

 

TÉMA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

 

Předmětem bakalářské práce je teoretická analýza kultury pavlovienu. Aspirantka 

v bakalářské práci usiluje holisticky zpracovat kulturu pavlovienu, včetně uměleckých 

projevů. 

 

KONCEPCE A STRUKTURA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

Charakteristickým rysem bakalářské práce je snaha systematicky a chronologicky vyložit 

specifickou středoevropskou variantu gravettienu − pavlovien. Nejdříve je pozornost kladena 

na původ moderních lidí a obecné definování kultur aurignacienu a gravettienu. Zvláštní 

prostor je vymezen vzniku, vývoji a charakteristikám velmi variabilní kultury pavlovienu. 

První část své bakalářské práce aspirantka otevírá původem moderních lidí, v němž 

vychází z monocentrické teorie. V této části dále popisuje kultury aurignacien a gravettien.  

Aspirantka zejména klade pozornost na zasazení kultury pavlovienu a její nositele. „Díky 

téměř kompletním kosterním pozůstatkům z pavlovienských lokalit máme poměrně přesnou 

představu o tom, jak tehdejší lovci vypadali.“ (Pánová 2013: 15) Dále přistupuje k přírodním 

podmínkám a technologiím. Aspirantka umožňuje čtenáři seznámit se s faunou, florou i 

podnebím, stejně tak pečlivě uvádí kamennou i kostěnou industrii. Vedle fenoménu keramiky 

oceňuji kapitolu věnovanou textilu, košíkářství a provaznictví.   

V další části bakalářské práce je představen život v pavlovienu, kde autorka zahrnula 

nejenom lov, stravu nebo obydlí, nýbrž i akumulace mamutích kostí na sídlištích. „Dnes 

převládá hypotéza, že tyto hromady byly uměle vytvořeny člověkem, který rozporcované zvíře 

do tábořiště přinesl.“ (Pánová 2013: 24) Dále jsou v práci mapována jednotlivá sídliště, u 



nichž detailně odhaluje výzkum, podobu lokality i jednotlivé nálezy. Pozitivně hodnotím, že 

autorka při zpracování uplatnila zahraniční literaturu a zejména primární prameny. 

Následující kapitola práce se vztahuje k symbolickým projevům duchovní kultury, kde je 

kromě šamanismu a magie uvedeno i pohřbívání. „Důležité je si uvědomit že pohřeb je 

jakýkoli rituál, který mrtvého vyprovází do světa mrtvých.“ (Pánová 2013: 57)  

Poslední kapitola práce je zaměřena na doklady pavlovienského umění. Nežli však 

přistupuje ke konkrétním uměleckým artefaktům, odkrývá materiály užívané k jejich výrobě. 

Zde autorka neopomíjí ani spekulativní nálezy − „údajné sošky z mamutoviny“ (Pánová 2013: 

67) V závěru shrnuje, že nás bakalářská práce „uvedla do problematiky první komplexní 

mladopaleolitické společnosti na našem území.“ (Pánová 2013: 69) Textová část bakalářské 

práce uzavírá implicitním poselstvím: „Při utváření závěrů si musíme být vědomi, že naše 

poznaní je limitováno nejenom úrovní bádání, ale i námi samotnými.“ (Pánová 2013: 72)    

 

Volba tématu:   1. Mimořádně aktuální 

2. Aktuální pro danou oblast 

    3. Užitečné a prospěšné 

     4. Standardní úroveň 

    5. Neobvyklé 
 

Cíl práce a jeho naplnění: 1. Vhodně zvolený cíl, který byl naplněn 

    2. Vhodně zvolený cíl, který byl částečně naplněn 

    3. Vhodně zvolený cíl, který nebyl naplněn 

    4. Nevhodně zvolený cíl 
 

Struktura práce:  1. Originální – zdařilá 

    2. Logická – systémová 

    3. Logická – tradiční 

    4. Pro dané téma tradiční 

    5. Pro dané téma nevhodná 
 

Práce s literaturou:  1. Vynikající, použity dosud neběžné prameny 

    2. Velmi dobrá, použity nejnovější dostupné prameny 

    3. Dobrá, běžně dostupné prameny 

    4. Slabá, zastaralé prameny 
 

Vybavení práce (data, tabulky, grafy, přílohy): 

    1. Mimořádné, funkční 

    2. Velmi dobré, funkční 

    3. Odpovídá nutnému doplnění textu 

    4. Nedostačující 
 

Přínosy bakalářské práce: 1. Originální, inspirativní názory 

    2. Ne zcela běžné názory 

    3. Vlastní názor argumentačně podpořený 

    4. Vlastní názor chybí 
 



Formální stránka:  1. Výborná 

    2. Velmi dobrá 

    3. Přijatelná 

    4. Nevyhovující 

 

 

Jazyková stránka:  1. Stylistika  a) výborná 

      b) velmi dobrá 

      c) dobrá 

      d) nevyhovující 

 

    2. Gramatika a) výborná 

      b) velmi dobrá 

      c) dobrá 

      d) nevyhovující 

 

Návrh hodnocení bakalářské práce: 

1. Výborná 

    2. Velmi dobrá 

    3. Přijatelná 

    4. Nevyhovující 

 

OTÁZKY K OBHAJOBĚ 

 

V průběhu obhajoby bude aspirantka vyzvána, aby se vyjádřila, zdali v minulosti realizovala 

archeologický výzkum. Pokud ano, na jaké lokalitě.  

 

CELKOVÉ HODNOCENÍ 

 

Obecně je možné konstatovat, že práce splňuje požadavky kladené na odborné, stylistické i 

obsahové parametry bakalářské práce. Autorka formulovala cíl své práce a podřídila mu 

celkovou koncepci i metodiku zpracování jednotlivých kapitol. Přínos práce lze spatřovat ve 

snaze holisticky zpracovat kulturu pavlovienu. Za faktor, jenž zvyšuje autorskou kvalitu a 

rozměr bakalářské práce, považuji odvahu upozornit na ožehavá a sporná vědecká témata. 

  

Doporučuji bakalářskou práci Lucie Pánové k obhajobě. 

 

 

Ve Vídni 14. 6. 2013                                                                      PhDr. Barbora Půtová, Ph.D. 


