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1. Bylo splněno zadáni práce? velmi dobře

2. Využití dostupných informací k tématu: velmi dobře

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

4. Strukturování práce: výborně

5. Užíváni odborné terminologie a stylistiky: velmi dobře

6. Úroveň ana|ýzy a syntézy dat, výběr a pouŽití vhodných metod: velmi dobře

7. Byly vyčerpány hlavní problémy tématu? velmi dobře

8. Zaýa| student vlastní stanovisko a jak je argumentačně podpořil? velmi dobře

Návrh výsledné klasifikace: velmi dobře

Stručné zdůvodnění celkového hodnocení: M. Peklová připojila dalŠí poloŽku do Seznamu

zkoumaných vsí zaniklých po roce 1945' jejichž studiu se v rámci kvalifikačních prací věnují

studenti plzeňské katedry archeologie jtžvíce neŽ jedno desetiletí. Autorka podala zevrubný

přehled vývoje vsi, která se aŽ do 18. století nenacházelanauzemí našeho státu, a to na

základě literatury, některých vydaných psaných pramenů, historických mapových podkladů,

leteckých snímků, ale také výpovědi jednoho respondenta - pamětníka. Vlastní archeologická

část je kromě ce|kového popisu reliktů zástavby vesnice věnována dokumentacitorza objektu

fary čp. 1 1 a popisu náIeziz jeho destrukce. Jedná si situaci výjimečnou nebot' rra rozdíl od

jiných studentů, kteŤí rca|izovali nedestruktivní výzkumy reliéfních tvarů nebo částí
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nadzemně zachovaných konstrukcí, prováděla autorka dokumentaci odhalených pozůstatků

objektu zbořeného po druhé světové válce' Na lokalitě totiž probíhá odstraňování sutě a

odhalování dochovaných spodních par1ií zdiv a suterénů amatérskými nadšenci, kteří se

odvolávají na svolení příslušných orgánů samosprávy a státní správy. Pokud je mi známo,

skutečný archeologický dohled doprovázený dokumentací neprobíhá, stejně tak chybí

konzervace odhalených konstrukcí, na což M. Peklová v práci upozorňuje. Věřím, že se tato

práce může stát podnětem k řešenízávažné situace' Práci doporučuji k obhajobě.
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