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Oponentský posudek

Autorka se ve své bakalářské práci zaměřila na zhodnocení sídelní struktury Nymburska 
v pravěku. Základem její práce bylo vytvoření soupisu známých nalezišť a nálezů. Na základě 
tohoto soupisu provedla chronologicko – geografický rozbor osídlení a snažila se definovat 
sídelní regiony na Nymbursku a tyto regiony charakterizovat. Metodice bakalářské práce je 
věnována čtvrtá kapitola. 
O struktuře práce vypovídá nejlépe obsah. Po úvodu následuje pět kapitol, které se většinou 
dělí do podkapitol. Prvá kapitola je věnována přírodnímu prostředí (geologické podmínky, 
geografické začlenění, vodstvo). Následuje kapitola zabývající se bádáním v regionu 
rozčleněná do dílčích časových úseků  do roku 1870, od roku 1870 do roku 1930, od roku 
1930 do 1960, od roku 1960 do 2000 a ve 21. století. Obsahem třetí kapitoly je katalog 
nálezů, který je uspořádaný abecedně podle jednotlivých obcí. V oblasti Nymburska je 71 
katastrů a pouze na 23 se nevyskytují žádné archeologické aktivity v pravěku. Další čtvrtá 
kapitola je věnována metodice práce. Pátá kapitola se zabývá časově prostorovou a funkční 
analýzou. Tato kapitola se věnuje jednotlivým otázkám jako je hustota osídlení během 
pravěku, hustotou sídlišť a pohřebišť, osídlením v závislosti na půdě, osídlením v závislosti na 
vodních zdrojích a kontinuálně osídlenými katastry, tedy Nymburkem a Třebestovicemi. Dále 
práce obsahuje závěr a je doplněna abstraktem, použitými zkratkami a seznamem použitých 
zdrojů. Na konci bakalářské práce jsou zařazeny přílohy (4 tabulky, 14 obrázků map a 
fotografií terénních situací).
Za přínosné považuji vznik přehledného soupisu nalezišť centrálního Nymburska, který je 
možným východiskem další odborné práce. Existuje i možnost využití v památkové ochraně 
archeologického dědictví. Rovněž prostorová a funkční analýza přinesla zajímavé výsledky, 
které jsou zachyceny jak v textové části, tak v grafech a tabulkách.
Předložená bakalářská práce splňuje všechny formální náležitosti (zadání, prohlášení, anotace, 
způsob citace, řádkování atd.) Rozsah práce je dostačující. 
Písemný projev je na velmi dobré úrovni, můžeme říci přímo kultivovaný. Neobjevují se 
v něm téměř žádné pravopisné chyby, je zřejmé, že se autorka věnovala textu práce i ve 
finální etapě. Zcela výjimečně se objevují stylistické neobratnosti (např. !“Po boku Jana 
Hellicha se Karla Motyková-Schneidrová stala nejvíce publikující osobou o Polabí“.
Bakalářská práce E. Černé naplnila stanovené cíle, které obsahovalo zadání. Práce působí 
formou i obsahem sevřeně a zanechává velmi dobrý dojem v detailech i v celku. Pozitivně 
hodnotím i rozsáhlý seznam použitých zdrojů zahrnující literaturu, archeologická hlášení, 
nálezové zprávy a informace získané na internetu. Zmíněné pravopisné chyby, stylistické 
nedostatky a nepřesná paginace obsahu jsou zcela marginální.
Bakalářskou práci E. Černé doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit známkou výborně.
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