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Posuzovaná bakalárská práce se radí k prvním pokusum, kdy se studenti
archeologie na FF JU v Ceských Budejovicích pokoušejí o zpracování tématu,
které je obsahove i chronologicky blízké též rozvinutému bádání v Historickém
ústavu téže fakulty (každodennost v raném novoveku), a lze tak využít pri rešení
nekterých témat i interdisciplinárních poznatku. Možnosti takové spolupráce
odráží i predložená Preuszova bakalárská práce.

Ta se zabývá jedním z aktuálních témat soucasné archeologie, tj. "zdraví a
hygieny", pri cemž si M. Preusz ze širokého tématického spektra vybral pro
detailní analýzu tzv. "predmety osobní povahy".

Koncepce Preuszovy bakalárské práce odpovídá pojetí, které je akceptovatelné
jak z pohledu archeologie, tak i historie ci kulturní antropologie. Predkladatel se
totiž ve své práci nezabývá jen "materií", tedy dochovanými stredovekými a
rane novovekými artefakty, které dokládají péci o zdraví a hygienu, ale pred
vlastní archeologickou analýzou (kap. VII) nabízí prehled o historicko-
archeologickém stavu bádání této problematiky u nás i v zahranicí (kap. III) a
podává i duležitý filozoficko-historický pohled na pojetí krásy, zdraví, cistoty a
osobní hygieny ve stredoveké a rane novoveké spolecnosti (kap. IV).

To, jak je dané téma blízké interdisciplinárnímu bádání, prezentuje M. Preusz
v kap. VI, která - byt je nazvána "Osobní hygiena a archeologie" - odráží i
mnoho informací archivních, ikonografických a dalších historických pramenu.

V deskripcní a analytické cásti práce (kap. VII) se M. Preusz zabývá více než
deseti typy výrobku, které byly užívány k osobní hygiene. Uvedený prehled lze
považovat za základ, na který by mohlo navázat budoucí typologické ci
databázové zpracovávání hygienických predmetu osobní, rodinné ci spolecenské
povahy.

Predloženou práci považuji za formálne i obsahove kvalitní - M. Preusz
prokázal velmi dobrou orientaci v domácí i zahranicní literature, je mu blízká
metodika práce historika i archeologa a to se projevuje i v hlubším zamýšlení se
nad problematikou dobové materiální kultury v širších historických
souvislostech.

Práci hodnotím známkou "výborne".

V Ceských Budejovicích 7.5.2008 tM1,
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pro predloženou práci urcen jako školitel


