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NÁZEV pRÁcg: Možnosti archeologického poznání čs. opevnění
u 3{}. let 20. století . orlické horv

TYP PRACE: trakalářská

AtJTolt PosUDKLj: [,ukáš Funk TYP POSUDKU: oponent

KRITÉRIA IIODI.{OCENÍ

1. Bylo splnčno zadání práce? velmi dobře

?. VyuŽití dostupných inf.ormací k tónratu: výborně

3' Forrnální aspekty práce (rcrzsalr' grarnatika' úprava): výborně

1' Strukturování práce: výborně

5. Užívání odbtlmé terminologie a stylistiky: výborně

ó. [jroveri analýzy a syrrtézy dat. výběr a poLržití vhodnýclr metod: dobře

7. Byl5l vyčerpány hlavrrí probiórrry ténratu? velmi dobře

B. Zauia|stuclent vlastní stanovisko a-iak je argunrentačnč podpořil.i výlrorně

Návrh výs|edné klasifikace: velmi dobře

Strurčné zdůvodrrění celkového hotlnocení: Cílem přediožerré práce bylo 1, prvé ř.adě na

záklaclě literatLrry popsat buclování objektů čs. stiilého opevnění z 30' ]et 20. století v clhlasti

orlických hor. Dále pak provedení povrclic,rvélro nedest,ruktivního výzkumu r'dané iokalitě se

zirnrěřením na zaclrycení sor-rčasnóho Stavu dochovaných cibjektů stálého opevnční a

clokumentování všeclr relevantnír-:h terénních reliktů v jejich lrlízkosti r'čctně interprctovátú.

AutÓf se prr,ní části práce z}rostil r,elmí zodpovčdně a předkládá r'yčerpávající popis

ustanovování a výstar,by obrannýclr ohjektů v tomto ťlseku drtrhé poloviny .10' Iet. 20. století.

Stejně tak zákjadní aspekt terénní části práce spočívající v ]okirlizování objektů polního

opevnění jc provec1eno rlelmi zdařile. Samotnému teténrrínru výzkrrmrr je však lrohužr:] nutné



ii. r:ltia,.rl-j 'i,:1.1.11.1t1i

vytknout absenci kresební dokr:nrenl.ace alespoli jeclné Z vymezovaných skupin' která by

unroŽňovala pokroči]eiší analyzování. Stejně tak práce s pečlivě získanými daty je provedena

pouZe na základní úrtrvni a jistě umcržňuje hledání r:dpovědí na širokd spektr.unr nezmíněných

oÍáz,ek (např. nako]ik odpovídají skutečné vlastnosti okopťr stancrvenýtn předpisům, analýza

smčru střelby. zorných poií i dostřelu jednot]ivých zbraní, model pcrdoby krajiny v clobě

výstavby stálého opevnění apoci.) Hodnocení lerénrrího výzktrmu by rovněž přispělo vývoření

celkor,ého přelrledoviho schématu zjišt,ěných obiektů aieiich vztďrťr. Kapitola věnující se

současnému stavu stálého opevnění rovněŽ není provedena vyčerpávajícím způsobem. Arrtora

však lze bezpoclryby pochválit za forrnální aspekty této práce. Stylistika. členěrrí i práce s

liteÍaturou jsou příkladnó. I př.es poněkud nevyrovnaný celkový dojerrr je z práce 1ratrný

Značný zájem autoÍa o danou problematiku a doufám' že se tomuto tematu bude i nadále

věnovat' Práci doporučuji k obhajobě.
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