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Lenka Kopelentová
zájem
o dějiny pravěku na
Šumavských sídlišt" -
prokazuje předloŽená
odbornou literaturu,
získané poznatky do
vhodně a účelně.

si pro svou bakalářskou práci vybraIatéma, vněmž spojuje svůj

straně jedné a regionální historii na straně druhé. Na rozboru tří

Sedla u Sušice, obřího hradu u Popelné a Věnce u Loučovic -

bakalářská práce jak schopnost autorky vybrat a ana|yzovat

srovnat a aktualizovat hmotné prameny' tak také syntetizovat

vhodného autorského celku. V tomto smyslu jde o téma zvolené

Z hlediska obsahového je práce Lenky Kopelentové velmi zqímavým a systematickým

souborem. Autorka byla-odtorně zýáta jednak archeologickým báďáním na výčených

místech (přehled artefaktů a ekofaktů'a jejich umístění), jednak odrazem.hradišt' a jejich

historie v lidové slovesnosti regionu (mísini pověsti) a v neposlední řadě také systematizací

dané problematiky vzávěrečl:ých přehled..h 1'lor'níček odborných pojmů, osobností"')'

Lenka Kopelentová si vytkla za ciÍ: ,, zpřehlednit nejnovější poznatlE a' shr.nout hypotézy'

které se hradišť týkají, irusta pot novýci teorií o jejich funkci" (str. 8) Z hlediska odborného

hodnocení je třeba konstatovat, Že tento cíl absolventské práce byl splněn, a to velmi

úspěšně' Autorčin přístup k výběru a studiu literatury, k terénnímu výzkumu a jejich následné

interpretaci je velmi .r.pltoiiuy. Lenka Kopelentová při studiu podkladů BP postupovala od

obecných publikací k dílčim studiím u ota*t'ln á k vlastní aktuální fotodokumentaci

popisovani'ch lokalit. Celkový dojem zpŤed|oŽeného textu je o to pozitivnějši, Že autorka

prátur.ri. také schopnost syntetizovat své poznatky do obecných závěr'i (v poslední kapitole

BP) věcně a přesvěáčivě. Na základě systematického popisu jednotlivých hradišť je autorka

,.hop.ru vlastních argumentovaných úvah,..navíc podává také zevrubnou informaci o

prezéntaci nejdůležitějíí"h u.t.fuktí v Muzeu Šumarry v Sušici.

Z hlediska formálního obsahuje BP všechny požadované náIeŽitosti. Poznámkový aparát je

v souladu s doporučovanou normou' seznam literatury a pramenů je chvályhodně komplexní'

Autorka využivá řadu vhodných příloh, jejichž fotografická část je původní. Moií zcela

detailní výhradu představují á;"ai"ete n"áo'tutky v interpunkci (např' str 55 apod')' které

v celkovém kontextu BP odkazuji do kategorie překlepů'

S potěšením konstatuji' že všechny části bakalářské práce Lenky Kopelentové jsou obsahově i

formálně vyrovnané. Předložená práce představuje kvalitu, která z mého hlediska

odpovídá nárokům na výbornou BP.

Otá,'ka autorce: V závěru své BP hodnotíte muzeální expozici pravěku v oblastním

sušickém muzeu. Jak hodnotíte z hlediska sledovaných sídlišt' novou expozici

v Zápaďočeském muzeu' která se Vámi lytčeného regionu také tyká?

Bakalářská práce Lenky Kopelentové je velmi kvalitním završením vysokoškolského

studia, proto ji doporučuji k obhajobě s návrhem na hodnocení výborné.
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