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1. Bylo splnčno zac1arrí práce? dobř,e

2, VyuŽití dostrrpnýclr inibrmací k tématu: dobře

3. FrirrnáIní aspeltty práce (rozsah, gra:natika, ťtprava): velnri doÍiře

4. Strukturovátrí práce: dolrře

5, Užívaní oclbogó terminologie a stylistikyi velmi dgt'ře

6. Úror,eň arralýzy a syntézy dat, výběr: a použití vlrodrrych metod: dolrře

7. Byly vyčerpány hlavrrí problérrry tématrr? rrelyhověi

8' Zaujal student vlastní stanovislqcr a jak je argumentačrrě pclclpoťi}? nel"jrhgy{1

Návrh výstedné ktasiťikace: dobře

Strričné zdůvodnění celkor,ého lrodtrocení: Autor předložil již třetí verzi bakaiÍiřsiré práce na

slejné ténra. .íe třelra o*enit, Že liaždá inovovarrá verze je porrěl*ucl lsr,alitrrčjší, rreř" přtdclruzi

poltrrs. Základn{ rreclostatky se všalr autorovi ani ve třetÍ verzi ot{strmrit nepodařilo, BalraláŤsliá

práce nenrusí nutně sp}ňovat nároky l}a Samostatnoir origirrálni vědeckou strrdii. Autor by však

měl prokázat alespoň kvalitní znalost pojednávane problomatiky. To se Y. Yěti.ovcovi

nepodaťilo ani na tťetí pokus. Ktičem k pr:chopení aLitoťova opět*vrrélrcr nezdaru-je kapitcrl;r

2.i. ,'Strrtčná historie irrdustriálrri archeologie'' (s' 3-ó). Atttor v pt*bl*nratice *borrt

inc{rr*triální arclrelogie stá1e tápe. Pro pochopení aktrrální stavu tŮh*t{i clroru dopot.učrrji

prostuťlovat rnjrrirnálrró pr:áci M' Palmeror,'é {2t]05) a ůvodní rrretodické texty sbonriltrr Casell*



/

ť"'nt**i.* *rrh**l*g.! , sak*ltx ťl}*z*ťicki:, Záp;ld*Č*slr;;l r-lnjv*rtiť* l: Pl;i.tl

. Syn:orrds (2005, 3-92). Pokucl iry autor rezigr:oval rra studírrrrr zahrarričrrí literatrrry, jistorr

pi.eclstavtl by si mohl r.rčinit z trr*onografie Čechy l*rásné' Čechy nré. Pronrč.ny kr.ajiny Lnech

v době intlustriáIní (Matoušek ?010, 1s.24). Z nezvladnuté teoretickÉ části logicky vyplývá

n*sclroprrost jasně for*rulovat snrysl, metody a cíle terérr-rrí}io studia. I ve třetí verzi ba]<aláŤské

práce autor zcela nepoci:opitelně trv{ na původnírn rozhoclnutí c1okunretťovat reliiety zarriltld.

}tot*1rty do1ri Mayrarr a zo zíslcarrých terénníelr dax se snaŽit vyr'odit ně.ial<é závěr.1''.

NezvlárlnuLou teorii irrdLrstriální iu.cheol*gie se snaří n"ahradit odkazy na obccni teoric

ar.clreologicltých prarnerrťr (s. 28.29), coŽ je postrrp v tCImto lEonkrétnínr pí.íparlu zee1a

nedostačujíc{. Logieky proto autor opět, stejně jako v předchozíclr r,erzích, uzavírá svuj

výzkum nic neříkající formrilací: ,'výsiedky ukázaly moŽnosti a liu:ity rredestruktivnílrcl

výzkur:ru tolroto druhrr arclreoiogic1cóho obj ekru', (s. 3 6).

Ftri<'Lr<J artteir.nechce arri v butlouqfiu znrěnit lokalitr.r, rlovolr-rji si navrlr,nout namátltoLt neltolik

baclatelskýclr otázek, jejíchŽ řešení by i:ylo v sorrladu s alcttrálrrími trendy indrrstriálrrí

arclreologie. t, bi'a zakladě .studia 
arclrivních plánů, kartograsckýoh pramerrrr, fotograÍicltýclr

pramenů a.terérurích pozorování sledovat, jď< se postupně vyvíjel areál doiri. 2. Jak se

posttlpně vyv{jela krajinrrá stnrktula v prostoru dolr"r Mayrau. 3, Strrdirim časopt.ostr:rovýcit

r,zralrtt clolrr a klaclensi<ých želerářských podniků atd' ťttd"

Na závěr oceňuji, Že autol irspěšně rlepšil st.vlistickorr stránlcu textu, rcsp, obecrrč práci

S textem' Některá pocliybeni však v práci přetnrávaji' Srr'. např' ''Menší terérrrrí výzkuru

v l{ladně ukázal, Že přísfupy a metocly industriální archeologie je nrožno ta}cé v našem

plostř.eclí'. (s. 36). IQomě toho j* tÍeba upozclrnit, že obsáhlou obraznvou př{1ohrr 1.43 arrtor.

v práci 1érNěř vťrlre* rrevyužívá a ie prcrto otázka, proč jí do bakalářské práce zařaciil

l'iterat*ra: Caselia. E', C. - Synr,onds. J' eds' 2005:Ir:ďustrialArc1raeotogy. Fuir'tre Diret:tiotis'

New Yorli: Springer; Matoušek, v,20l0l Čechy krásné, Čechy mé' Proměny krajiny Čec]r v

clobě inclr-rstriairrí. Praha; Agentura Krisl; Palm*r, M' 2Ú05: Understanding the Workplace; A

Research Framework for inciustrial Archaeology in Britain, Inclustrial Archaeology Revierv

XXVS. 9-l7. Pozn. stlldii M. Pirlnrerové z r. 2005 jsem V. Yčtroveovi doporričor;al ke slLldiu

iiŽ r, nosue]ku z 10'5.2010.
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