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P.'UDEK BAKnúŘsxÉlptpl.o'ovÉ PRÁ.E

AI]TOR PoSUZoVexÉ pnÁcr.: Michaela Peklová

xÁzrv pRÁci': Árcheotogie vesnic zaniktých po roce 1945.Výzkum vsi Lučina . Graťenried.
TYP PRACE: bakalářská
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AUTOR P0SUI]KIJ. Proť. PhDr. Václar.Matoušek, CSc. .IYP 
POSUDKLI: oponent

xnrrÉnra rtqpxocgi{Í

1 B1'.lo splnčno zaclánipr.áce? i.elmi do[iře

2' VyuŽití dostupných infonnaci k tématu. výborně
3' Fonriáiní aspeiity práce (rr:zsah. grarnatika' úprava)' výborně
4, Strukturování práce: výtrorně

5. Ljžíváni odborné terminologie a stylistik}.: výborně
6 Úror,eň analj,z.v a s5.ntézy dat, rýhěr a použití vhoclných metod: velmi dobře
7 Bylv v-r,'čerpán'v hlavní prnbiérny.téntatui' ve}mi dobře
8 Zauialstrtdent vlastnístanovisko a jak je argunrentaěně podpořil? velmi dotrře

Návrh výs|ednó ktasifikace: vg|mi dobře

Stručne zdůvodněnÍ celkového hodnocení: Velrni kvalitní je první polovina práce (Úvod" Cíle
a metodil, Lokalizace, Yyužití písemných. rnapových a jiných pramenů' Historie vsi).
P0těšitelné.ie, Že údaje o histcrii autcrka kornbrnuje na aáL'ladě četby němecfifch (Vogl '
Wetss 1990) a kr,alitních če ských ar-ttorů (Prochrizka 20a6:20a? .Procházka - Ulovec 19s7).
Pouze podkapitola 5'2' ''obyvatelé'' mohla být vypracována pečlivěji. U tabull,ry na s. l9 není
uveden zdroj ínťonnací. Údaje v tabulce by bylo vhodné doplnit např. o informace
z Retrospektiwího lexikonu obcí ČSSR 1850-l970' Praha 1978. Pozoruhodný je stručný
popis p*stupného oiikryvání ruin a ťtprar' prostoiu bývalé obce prováděný če-clýrni i
německýrni aktivrsty (s. 23. 25;. Škor1a" že autorka nezařadila pozorování z obcelučina do



širšího ráince preče o zaniklé obce v Českém lese - srv. např. Hrubá 2004' Zjistila by' že
podolrně pečlivě opatror,aných reliktů zaniklých obcí je v regionu celá řada' V kapitole 8.
''Nedestruktivni qizkum'' postrádám zdůvodnění, prcrč autorka zvellila k podrobnějšírnu
prui''kuiiru právě relikti'' býva}é furv. Pottiěrnč hvalitni text zilařile dopliiuje výběr 82
oo'u'gl.ých příloh'

Lite l.atura. Hrubá, N,Í. 2004: Ziněn.y r'e vi-voii ositJlení v regionu Doinažlického okesu po 2.

světovi válce. Praha: Fakulta humanimich strrdií tJK. Nepubi. bakalářská práce.
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