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Předkládaná práce je hodnocena 
 
 

1. Z hlediska obsahového záměru, naplnění zadání a zpracování předepsané literatury  
 

velmi dobře  
 

2. Z hlediska požadavků na jazykovou správnost (pravopisné a jiné jazykové chyby)  
 

velmi dobře  
 

3. Z hlediska požadavků na formální úpravu, požadovaný rozsah, dodržování citačních 
norem, odkazy a bibliografii 

 
velmi dobře  

 
4. Připomínky, náměty, otázky k rozpravě: 

 
Diplomantka si pro svou bakalářskou práci zvolila v Čechách již více než čtyřicet let 
nesumarizované téma přispívající k diskuzi o problematice datování středověké a raně 
novověké keramiky (zařazeny jsou vzdor názvu práce i keramické tvary datované 
mincemi do první poloviny 17. století). Po úvodním nástinu úskalí provázejících snahu o 
vytváření obecně či regionálně platných keramických sekvencí podává autorka v kapitole 
Schéma opor absolutní chronologie stručný přehled datačních prostředků a metod 
s využitím spíše starší literatury a s důrazem na domácí prostředí. V možnostech aplikace 
těchto opor tak s různou intenzitou zůstavají rezervy (např. v kap. zabývající se nápisy na 
keramice). Detailněji je rozvinuta kapitola věnovaná stěžejnímu tématu práce, mincovním 
nálezům v roli archeologického pramene, připravující metodickou základnu pro 
nejpřínosnější část práce - katalog nádob datovaných mincemi a chronologicky rozčleněné 
vyhodnocení katalogizovaných nálezů. Už v úvodu k této kapitole prokázala autorka 
velmi dobrou orientaci v domácí i zahraniční odborné literatuře a vysoký standard 
vykazuje i přehledný, logicky strukturovaný katalog 59 publikovaných i dosud 
nezveřejněných nálezů mincemi datované keramiky, učiněných na historickém území 
Čech po roce 1973 (včetně pěti starších, revizně zpracovaných).  
Nečetná stylistická (např. s. 31) či gramatická klopýtnutí (např. s. 17, 48) provázená 
minimem překlepů (jeden úsměvný za všechny: "Hromadný nález denárů a špeků…", s. 
54, 63) přispívají k dobré jazykové úrovni práce i srozumitelnosti formulovaných závěrů. 
U fotografické a kresebné dokumentace nádob chybí občas měřítka (např. kat. č. 19, 24). 
Ve všech případech však jde o dokumentaci převzatou a v katalogu citovanou. V 
některých případech se neobjevily citace v sumarizaci badatelských aktivit (s. 8). Jde však 



jen o formální nedostatek, protože díla zmiňovaných autorů jsou dále opakovaně citována 
v dílčích souvislostech a nechybí ani v seznamu literatury.  
Závěrem lze konstatovat, že v úvodu vytčené cíle práce naplnila, stejně jako nároky na 
tento typ studentské závěrečné práce, a to jak po stránce metodické, tak obsahové. 
 
Dílčí postřehy k diskuzi v rámci obhajoby: 
- Rozšíření možnosti datování archeologických situací prostřednictvím mince i na "ante 
quem" (např. při intaktní stratigrafii) - s. 15. 
- Keramické pokladničky v kontextu keramických nádob datovaných mincemi. 
 

 
 

Celkový návrh hodnocení: 
 
 

velmi dobře 
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