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Oponentský posudek.

Tématem bakalářské práce je zpracování archeologických nálezů z území Novoměstského předměstí v Chrudimi. V práci jsou rovněž vyhodnoceny zprávy z literatury, které se zabývaly touto tematikou, zejména historické a archeologické.
Pokud autorka chtěla splnit zadání práce, musela se seznámit se základní archeologickou literaturou související s Chrudimí a speciálně s Novoměstským předměstím, což zcela splnila. Rovněž provedla důkladnou heuristickou činnost při získávání údajů z archeologických pramenů. Tento způsob zpracování bakalářské práce byl umožněn důkladnou znalostí zdrojů, informací a dalším rozborem pramenů.
Bakalářská práce je přehledně rozčleněna do deseti kapitol, z nichž polovina se dělí do menších částí. První kapitoly se zabývají přírodními podmínkami , dějinami bádání, historickým rámcem, který byl rozdělen do několika logických úseků podle osídlení. Dále následuje popis nalezišť a nálezových situací. V následující šesté kapitole se autorka zabývá archeologickými nálezy včetně metody výzkumu a stratigrafickou situací atd. Obsahem sedmé kapitoly je analýza archeologických nálezů, zejména keramiky, a to i jejího rozdělení do technologických skupin, dále skla a nekeramických nálezů. Součástí této kapitoly, která je jádrem bakalářské práce je datování a interpretace. Následuje kapitola osmá, v níž jsou shrnuty počátky a vývoj Novoměstského předměstí v Chrudimi v 9. kapitole je provedeno srovnání chrudimského předměstí s předměstími Kutné Hory, Hradce Králové a Sezimova Ústí. Po těchto kapitolách autorka vytvořila stručný závěr. 
Po výše popsaných kapitolách pokračuje bakalářská práce dalšími částmi jako je resumé, seznam použitých zkratek, přehled použité literatury, seznam obrazových příloh a obrazová příloha, kresebná dokumentace a katalog nálezů z lokality Klášterní zahrady. Vlastní bakalářská práce obsahuje 88 stran textu a včetně příloh má 208 stran. 
Jsou v ní všechny předepsané formální náležitosti (např. obsah, anotace, klíčová slova, prohlášení studenta atd.). Rozsah práce je zcela dostačující. Literatura je citována v souladu s normou. Velmi pozitivně hodnotím obrazovou přílohu, kresebnou dokumentaci a katalog nálezů z lokality Klášterní zahrady.  Tyto přílohy byly zpracovány velmi pečlivě a obsahují všechny důležité údaje i v případě dalšího použití. 
Práce je napsána na velmi dobré jazykové a stylistické úrovni bez chyb a překlepů. Je vidět, že autorka věnovala i tomuto finálnímu zpracování velkou pozornost. 
Práce splnila zadání a cíle. Autorka vyhodnotila proměny a na jejich základě byl podán obraz vývoje Novoměstského předměstí ve středověku a raném novověku.   Zvládla jednotlivé etapy zpracování tématu, prokázala velmi solidní úroveň práce s literaturou a prameny. 
Bakalářskou práci A. Charvátové doporučuji k obhajobě.
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