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Lucie VEDRALOVÁ: 
Rok středověkého zemědělce v archeologidých dokladech 
Praha 2006 - 65 str. rkp. textu, 27 obr., XVII tab. s převzatými paleobotanickými určeními, 
I-CD, reprodukce vybraných ikonografických pramenů (s 27 soubory). 

Téma, které L. Vedralová zpracovala v rámci své bakalářské práce je dobře zvoleno a 
zároveň je netradičně zaměřeno. Je nasměrováno sice především na středověké zemědělské 
nářadí, ale koncepce práce není klasicky artefaktuální. Umožňuje sledovat užití artefaktů a 
jejich význam v průběhu ročního pracovního cyklu. Bude-Ii tato koncepce dále 
prohlubována, mohou z ní vyplynout pravděpodobně některé další nové otázky k řešení, které 
dosud nebyly položeny. Klasická artefaktuální koncepce nemůže být sice negována, ale její 
perspektivní možnosti se vyčerpávají. Jádrem práce jsou prameny archeologické, ale 
správně autorka přičítá značný význam pramenům ikonografickým, které hmotné prameny 
zobrazují a přihlíží i ke svědectví pramenů písemných, byť zatím zprostředkovaně; obdobně 
jsou v menší míře frekventovány prameny etnografické a jazykové, jimž bude třeba věnovat 
více pozornosti. Takto pojatá práce se jeví relativně vyvážená ve většině svých částí, 
výjimkou je slabší kapitolka o mlýnech a potom závěrečná kapitola o zimním období. 

Z hlediska metodického se zdá, že případné rozvíjení této bakalářské práce by mohlo též 
směřovat ke komparaci rozsahu svědectví a kvality výpovědi jednotlivých typů pramenů -
což doporučuji. 

Proti textu bakalářské práce jako celku, ani v jednotlivostech nemám žádné závažnější 
námitky, některé drobnosti jsem probral s autorkou při konzultacích. Spíše jako doporučení 
pro další práci, než jako námitku uvádím několik podnětů: 

- -Bylo by vhodné uvést i podobu jeviště, na němž se vše odehrává (více problém polí, 
podoba vsí, usedlosti ajejích částí, veřejný prostor ajeho užití) a pokoušet se zjišťovat, zda a 
jakjsou tyto skutečnosti zachycovány archeologicky. 

- -Věnovat větší pozornost formativním procesům ve vztahu k artefaktům i nálezovým 
situacím. 

- -Využít více výšejiž zmíněného komparativního přístupu. 
- -Při práci s literaturou, kromě prací přehledných, věnovat větší pozornost i drobnějším 

analytickým pracím. 
- - Při práci s ikonografickými prameny se pokusit výrazněji o vlastní analýzu 

jednotlivých vyobrazení, alespoň po věcné stránce, (když ostatní prvky analýzy bude třeba 
převzít z dějepisu umění). V souvislosti s ikonografickými prameny mně chybí seznam 
vyobrazení na CD a také obsáhlejší výkladový popis, případně komentář. To však jsou 
některými svými rysy požadavky již na práci magisterskou. Je však třeba je mít na paměti již 
při práci bakalářské. Tyto návrhy nic nemění na zásadně kladném hodnocení předložené 
práce. 

Práce L. Vedralové mírně přesahuje nároky na bakalářské práce svým rozsahem, 
věcnou náplní i formálním zpracováním. Konstatuj i, že ve srovnání s řadou různých prací, 
které jsem dosud oponoval, má i své kvality jazykové. Doporučuji ji k obhajobě a navrhuji 
klasifikaci stupněm ................. . 
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