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t' Bylo splněno zadáni práce? velmi dobře
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F{ávrh výs|cdné k|**iÍ!k*ee: vc|mi dobře

Stručné zdůvodnění celkového lťodnocení. Zadánipráce bylo splněno velmi slušně, přestoŽe
řeši r*lativně rnálo badatelsky frekventovanou problernatikr"r na kontaktu dvou států {např. IZ
M*ge1''* * Řak*usy' JY Č<*hy - Vit*r*z*ka z*:i:a*a* S*:ši*t*i" t**ná bývé sp*j*n* s ici'ilřfaci
šlechty, kolonizací' sakrálni a světskou archtekturou'

Gramatika práce je únosná, namátkou se tři clrybičky vloudily např na s. 34, jiná na s. 38.
Misty však pckulhává stylisáika a *db*rrré terr*ir:y- Hrxd zřejrxě rr**i art*f*lŤerx' csidl*r.álti
*edokládaji hrady, ale naopak, zbytečné je rychlé opakování ministeriáIních rodů (s. 33},
k, nevhodným formulacím patří třeba národnostní zařazeni,vynikání rodu, umistěni hradu
čelem do příkopu, zdění z malty' ovlivněni vodojemem. Podivné {a mÓdní) je zdůvodně ni, že
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břit na qýchodě souvisí s demonstrační architekturou, málo srozumitelné je pňtom uzar,Ťení
jádra na západě' kde mocné pilíře nepropojuje zdivo. Divně také znipotřeba ověření
*i*r*ž.*'i*}: ckrcxhlý*h věži" kdvž v te.rrt* * výzkarc**}rjs*a vyl**č*n3..' K**ečnč ť*r'ntu'a*i.'architektonický 

symbol přemyslovské svrchovanosti,, autor okopíroval z citované diskuse K.
Nováčka k článku o Přimdě. Žel souvislostem mezi Kynšperkem a Kolovou se autor vyhnul,
ač si jejich nutnost uvědcrrruje. Přesto pokládám práci' shrnuti poznatků a vyhodnoceni
materiálu vč. grařrckých přiloh za kvalitni a velmi cenný je popis hradu z třetiny 1ó. stol'

o
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