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S EM I NÁRN Í 	 P R Á C E 	
K atestaci je nutné odevzdat analýzu pohřebiště Vedrovice ve formě seminární	práce	(buď formát 
.doc nebo .pdf). Seminární práce musí obsahovat: textový komentář (6000 znaků včetně mezer), 
rastrové mapy z GIS, základní statistické hodnocení ve formě tabulek a grafů (hroby, zemřelí, 
milodary...).  
Seminární práci je možné vypracovat buď individuálně, nebo ve dvojici či trojici. 
Autor/autoři se zaměří na zajímavé prostorové a formální vlastnosti hrobů, pohřbů a artefaktů a jejich 
interpretaci. Za výchozí je třeba považovat seznam požadovaných analýz uvedený níže. 
Seminární práce musí po formální stránce vyhovovat požadavkům kladeným na odborný text. 
Zejména je nutné citovat odbornou literaturu ve formátu obvyklém v archeologii (např. podle časopisu 
Archeologické rozhledy). Minimální počet citací jsou 4. 
 
 

O SNOVA 	 S EM I NÁRN Í 	 P R Á C E 	
- Název, autor, ročník, předmět, instituce. 
- Metoda: způsob reference a vektorizace plánu pohřebiště, struktura použité databáze. Povinné 

je k práci přiložit printscreen s patrným podkladem naskenovaného pohřebiště s individuálním 
souřadnicovým systémem (u více autorů bude printscreen za každého). 

- Základní charakteristika pohřebiště (kdy probíhal terénní výzkum, kdo zkoumal, kdo 
publikoval, počet hrobů…). 

- Analýzy: 
- zobrazte pomocí barevné škály velikost plochy a hloubky hrobů  
- barevně nebo různými symboly odlište pohlaví zemřelých  
- barevně nebo různými symboly odlište věk zemřelých  
- odlište výšku postavy zemřelých v cm  
- orientaci hlavy zemřelých  
- zobrazte pomocí barevné škály nebo různě velkých symbolů počet milodarů  
- zobrazte přítomnost barviva  
- umístění keramiky  
- zobrazte typy BI  
- odlište sekery a kopytovité klíny v rámci BI  
- zobrazte suroviny ŠI  
- zobrazte typy ŠI s ohledem na přítomnost retuše  
- zobrazte absolutní datování na základě výsledků AMS C14  
 
Analyzujte vzájemný vztah následujících proměnných:  
- pohlaví zemřelých + hloubka hrobů  
- prostorové uspořádání hrobů + pohlaví zemřelých  
- pohlaví zemřelých + počet milodarů  
- pohlaví zemřelých + typy broušené industrie  
- pohlaví zemřelých + typy štípané industrie  
- prostorové uspořádání hrobů + věk zemřelých  

	
- Shrnutí výsledků analýzy a interpretace.	
- Literatura.	
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