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Vytýčenie cieľa práce a jeho dosiahnutie 

Ako školiteľ by som rád predoslal, že vzhľadom na tému práce, ktorú som síce rád viedol, 
ktorá ale spadala mimo moju sféru expertízy, som svoju úlohu videl skôr ako koordinátor 
a sprostredkovateľ kontaktov a konzultácií s kolegyňami E. Marinovou. D. Dreslerovou a S. 
Valamoti. Budem sa teda vyjadrovať ku všeobecnejším aspektom práce, ako aj striktnejšie 
archeologickým.  

Cieľom práce bolo zosumarizovať existujúce informácie k archeobotanickým, 
paleoekologickým a klimatologickým poznatkom pre oblasť Thrákie v 1. tis. pnl., ktoré sú po 
väčšinou roztrúsené v mnohých dielčích článkoch a prácach, častokrát v menej dostupnýc 
zdrojoch. Následne ich vyhodnotiť, s ohľadom na antropogénne vplyvy na zmeny prírodného 
prostredia a zamyslieť sa nad tým ako tieto môžu, ale aj nemusia, súvisieť s gréckou 
kolonizáciou. 
 
Štruktúra práce a zvolené metódy 

Práca bola odpočiatku koncipovaná ako kompilačná, keďže nebol k dispozícii nový materiál, 
ktorý by mohol byť spracovaný. Odpočiatku som to ale nevidel ako nevýhodu, keďže práca 
toho typu ešte napísaná nebola, nehovoriac o tom, že ju diplomantka napísala po anglicky.  
 
Pri prvotnom čítaní práce som mal podchvíľou pocit, že v úvodných pasážach k jednotlivým 
kapitolám je možno príliš veľa všeobecných informácií, ale pri hlbšom ponorení sa do textu 
som pochopil, že všetky, aj tie všeobecnejšie informácie mali v celkovom koncepte svoje 
miesto. Tým sa dostávam k prvej pochvale, a síce, že práca má naozaj premyslenú štruktúru 
a postupnými krokmi sa pohybuje od všeobecnejšieho ku konkrétnejšiemu. Všetky kapitoly 
a podkapitoly tak nakoniec vedú ku konkrétnemu bodu stanovenému už v nadpise práce.  
 
 



 
Práca s literatúrou 

Obdivuhodný je aj zoznam použitej literatúry, ktorý obnáša skoro 200 položiek. Tieto boli 
v texte práce nielen mechanicky spísane/zapracované, ale cielene skombinované do 
výsledného celku, čo sa plne prejavuje v kapitolách 8 a 9.  
 
Formálna stránka práce 

Z formálneho hľadiska je práca skoro bezchybná a aj použitá angličtina je na veľmi dobrej 
úrovni. Príležitostné preklepy som vyznačil vo vytlačenej verzii práce. Niektoré grafy sú 
trochu rozostrené čo je asi spôsobené tým, že boli prevzaté priamo z PDF verzií článkov, kde 
býva znížené rozlíšenie. 
 
Dosiahnuté výsledky 

Vzhľadom na to, že podobne súhrn doposiaľ publikovaný nebol, veľmi by som sa prihováral, 
aby bola predložená práca (v mierne skrátenej forme) vypublikovaná ako prehľadový článok. 
Slúži tiež ako dobrý prehľad k dejinám bádania (aj keď nie prvoplánovo). Naplnila tiež jeden 
z bodov zadania, a síce umiestniť bádanie k zázemiu lolality Pistiros do trochu širšieho 
kontextu a hlavne do kontextu najnovšieho bádania.  
 
Kritické body by som mal z archeologického hľadiska k niektorej odcitovanej, potažmo 
neodcitovanej literatúre k niektorým aspektom a náleziskám. Čo ale výrazne postrádam, je 
odcitovanie (a nielen to, ale aj aktívne naštudovanie a reflektovanie) diela nedávno zosnulej 
Henriety Todorovej, ktorá sa síce venovala viac chalkolitu, a staršej dobe bronzovej, svojím 
dielom ale v mnohom položila základ paleoklimatológie pre archeológov nielen v Bulharsku 
ale na celom Balkáne. Napr.: 
 

Todorova, Henrieta. 2007. Die paleoklimatische Entwicklung in VII-I Jt. vor Chr. In: 
Todorova, Henrieta, Mark Stefanovich and Georgi Ivanov, (eds.): The Struma/Strymon River 
Valley in Prehistory: Proceedings of the International Symposium Strymon Praehistoricus, 
Kjustendil-Blagoevgrad (Bulgaria) and Serres-Amphipolis (Greece), 27.09-01.10.2004. In the 
Steps of James Harvey Gaul 2, Düsseldorf: Gerda Henkel Stiftung. ISBN 978-954-8191-11-1. 
p. 1-6. 

 

Zhodnotiac všetky klady a zápory práce ju odporúčam k obhajobe a hodnotím známkou 
výborne.  
 
 
V Prahe, 07.09.2016 
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