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l. Bylo splněno zadání práce? dobře
2. Ypžitt dostupných informací k tématu: dobře
3. Formální aspekty práce(rozsah, gramatika, úprava): dobře
4. Struktwovánipráce: velmi dobře
5. Užívání odborné terminologie a stylistiky: dobře
6. Úroveň ana|ýzy a syntézy dat, ýběr a použití vhodných metod: dobře
7. Byly vyčerpány htavní problémy tématu? dobře
8' r,aujal student vlastní stanovisko a jak je argumentačně podpofil? dobře

Návrh výsledné k|asifikace: dobře

Stručné zdůvodnění celkového hodnocení: Cílem práce bylo zhodnocení trrzivevymezeném
regionr:, resp. jeho části, v rámci soudobých sídelně-geografic\ých struktur a v neposlední
řadě také ověření a doplnění stávající geodatabáneNrziv projektu ,,Tvrze v Čechách,,. I po
druhém přepracování bakalářské práce stríle převažuje využití encyklopedic\ých prací.
V práci pak i nadale přetrvávají jisté nedostatky v oblasti metodické i v oblasti definice
jednotliqých objektů (,tlttz,, ''hrad'', či ''zámek'') kde není zcelajasné ,nazák|adějakých
kritériÍ jsou jednotlivé skupiny obiektů definovány . Z pÍedk|ádaného texfu pak na několika
místech vyp|ývá,namátkou str' 16, |7 či39 autorčino tápánlve zpracovávané problematice.
Podobně zůstal ne zcela využit analytický potenciál sledovaných lokalit, což, vzh|edem ke
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zcela zanedbatelnému podílu terénních dokumentačních prací, celkově předkládané práci

neprospívá. Autorka se tak dopracovala spíše jen k obecným výsledků se zřejmým příklonem

k obecným konstatováním a interpretačním automatismům. Je však nutné opakovaně

konstatovat, Že se autorka ujala velmi komplikovaného tématu, kdy dokumentace vzájemných

prostoroých a především časoých vztahů mezi jednotliými typy objektů je velmi nesnadná

a dostupné informace kjednotli\rým sledovaqim lokalitam dosti nevyvitžetÉ' Naopak po

formálni stránce vykazuje práce anačné zlepšení.
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