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xnrrÉnr,t nooNocnNÍ

1. By1ro.sp1rĚ-rcadiíleí. grtce? revykxě.k
2. Yyužiti dostupných informací k tématu: nevyhověla

3. Formální aspekty práce (rozsah, gramatika, úprava): velmi dobře

4. StrukÍurováni práco dobře

5. Uživání odborné terminologie a stylistiky: dobře

6. Úroveň analýzy a syntézy dat, výběr apoužitivhodných metod: nevyhověla

7. Byly vyčerpány hlavní problémy tématu? nevyhověla

8. Zauja| student vlastní stanovisko a jak je argumentačně podpořil? nevyhověla

It{ávrh výs|edné k|asifikace: nevyhověla

Stručné zdůvodnění celkového hodnocení: Po předložení přepracované verzebaka1ářské práce

bylo nutné konstatovat, že předkládaný text opět zdaleka nesplňuje zadánlpáce. Autorka

pH}oži}a kompi}ď*Í te* kz p*tr*ý.oh zrrár*ek přÉncsr: v po*obě v$ast#he rrede*trektivxÍh*

ýzkumu lokality a její geodetické dokumentace. V textu se autorka v naprosté většině

případů omezila na obecná konstatování namísto argumentačně podpořených interpretací

jednotlivych částí hradního areálu. V někteqých případech , např. kapitola 11, není zcela jasné,

z jaké literatury autorka čerpala. Je však zÍejmé, že autorka ptně qužívala při tvorbě textu jak

r*levac}t$i adborc!é literat*ry" tak regi*nállri literat*ry vlastivědrehe clrerelter.* pr*hler.a*tické

úrovně bezná|ežité kÍitilq'. V předkládané tištěné podobě práce zcela chybí vyhodnocení



i{aťeeira *r*h**l*6i*, i::*$<l".lié* éi{*z*éick;*, ťtff*ď*ť*sk* *r-lřv*rz!ť* v ř{eni

terénni situace na iokaiitě i byt. minimálni snaha o rámcovou ďesitripci dochovanych

/ terénních situací. Zce|a chybí vizua|izace provedených měření i vlastní pořizenáplánová

dokumentace. Velmi nízké úrovně pak dosahuje také kapitola 9' 1 věnovaná kontexfu hradu

v rámci soudobé hradní produkce, hJerálykazuje, mimo j iné, závažné faktické nedostatky. Je

tedy skutečně škoda, že studentakapráciv dobějeji přípravy, ani v dobějejího přepracování

4ek*agr:!t+v+1*" .Z přil+lr +g CQ b1: b;.1+ c!."+ĚEó předp+kládat, že **t+sk* srr*d $*kérl1ast^ť'!i
dokumentační a geodetické práce na lokalitě provedla, nicméně přísloušné soubory není

možné otevřít. Tištěná podoba práce neobsahuje, kromě několika fotografií, žádnépřílohy

korespondující se zadaným geodetic\im zaměřením lokality ajeho vyhodnocením. Rovněž
pak v textu prakticky chybí ná|ežitý popis měření a tvorby 3D modelací terénních reliktů
dochovaných na lokalitě. Závěremtedy nezbýváneŽpředloženou práci hodnotit jako

nevyhowjící.
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