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Bylo splněno zadání práce? výborně

8. Zauja| student vlastní stanovisko a jak je argumentačně podpořil? velmi
9. Dalšíaspekty či komentáře, důleŽitépro celkové hodnocení práce:

dobře

Bakalařská práce Kateřiny Šebkovépřináší solidně za|ožený výzkum r,ybraného
krajinného vzorku, jehoŽ charakteristickým prvkem je zastoupení rozmanitých druhů

archeologických pramenů (a to jak pravěkého, tak historického stáří) zachovaných
v podobě antropogenního tvaru reliéfu. K identifikaci a interpretaci této formy

nemovitých památek si vybrala j eděnz nejlépe prozkoumaných archeologických areálů
v Čechách, poblížPlzně situované tzv. Šťáhlavsképolesí, uzemitěšícíse pozornosti již od
konce 19. stol. (F.X.Franc) pruběŽně do současnédoby (terénníaktivity KAR v tomto
století). Na rozdíl od předchozích projektů měla autorka poprvé v historii zdejšíhobádaní

moŽnost použítpro dané uzemí data produkovaná leteckým laserovým skenováním,

metodou teprve nedávno uvedenou do našíarcheologie, a pomocí digitálního
modelu
terénu vytvořeného interpolací avizua|izacíhrubých dat prové zt jejichkonfrontaci

výpovědí autorčina terénníhovizuálního pruzkumu a dříve zhotovených map plánů.
a
Váledem k tomu, Že se jedná o jeden z prvních pokusů studentů KAR je třeba
s

konstatovat, že výsledkem je poměrně zd,aři|ástudie, jejížtextje sice zatíženněkterými
nedostatky' ale v celkovém vy znění zas|ouží uznání.

V následujících řádcích prezentuji alespoň některé z chyb,jichž se K. Šebková
v bakalářské práci dopustila: 1. téměř qflučnéupřednostňování zkrátky LIDAR je
ze tŤech
možných z|<ratekpoužívaných pro označenítéto metody
fieště LiDAR' resp. lidar) tím
nejméně vhodným; 2. v posledním odstavci kap. 3.1. chybí ve výčtu v terénu
zachovaných
objektů novověké památky; 3. občasnépoužitíneadekvátních, resp. hovorových obratů,
které do odborného textu nepatří (např ''.

..

..lidar by v porovn ání maparrti. . .vyhrál na celé

čáře''; mohyly v celkovém počtu 4 ks''); 4. na str. 10 chybí při hodnocení uŽitečnosti

druŽicových dat srovnání vypovídací schopnosti těchto a lidarových dat, protože jinak toto
hodnocení postrádá v kontextu příslušnékapitoly smysl; 5. neadekv átní je obecné
konstatování, že terén se na digitálním modelu reliéfu můŽe jevit jako poměmě hladká
plocha (str. 12); 6. Chybí důležitéhoúdaje o hustotě bodů u DMR5G; 7. Nesprávný
název
kapitoly 3.9. (Interpolace, metody avizualizace dat).

U terénníchfotograťrí poÍízenéautorkou práce by alespoň v některých případech bylo
vhodné použítměřítko pomocí geodetické výyčky. Vedle toho postrádám v
dokumentaci
podrobnější plánky vybraných jednotlivých objektů ďnebo areálů. Přes
uvedené
nedostatky splňuje bakalářskápráce K. ŠebkovépoŽadavky kladené najejí úroveň,
takŽe

ji navrhuji klasifikovat

stupněm velmi dobře.

Návrh rýsledné klasifikace: velmi dobře
oopr,Ňu"rÍcÍ orÁzxy x onua.ronĚ (nepovinné):
Jak autorka postupovala při determinaci pseudoobjektů? Lišily od objektů archeologického
původu něj akými j ednomačnými charakteristikami. ?
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