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KRITÉRIÁ.HoplJocENÍ

l. Bylo splněno zadríní pníce? nevyhověl

2, V1.rržití dostupných inťormací k tématLu neq.hověl

3' Formální aspekty práce (rozsah. gmmatika, úprava):velmi dobře

4. Strukturování práce: ne'*yhověl

5. Užívriní odborné terminologie a stylistíky: dolrře

6. Úroveň analýzy a syrrtézy dat, výběť a pouŽití vhodných metod: nevyhovět

7. Byly lyčerpárry hlavrrí problénry téniatul' nevylrověI

8, Zaqal student viastnÍ starrovisko a jak je argumentačně podpořil? nevyhověl

Návrh výsledné klasifikace: nevyhověl

Stručné zdůvodnění ce|kovéhc hodnocení: Podle zadáni bylo cílem diplomové práce M'
Budače poznání osídlení Sedlčarrska a jeho vývojovych změn' Musím konstatovat, že

předloŽená práce ter*o cíl nenaplnila. Autor se pokusil o podivnou kompilaci vychazejicí

z několika staršrch publikacr věnovaných regionu (Boháč 1969; Habart 1925; 1994; Hejna

1982; Sláma 1978) a dále z publikací tří zkoumaných lokalit ze sledovaného období

(tistupenice, Seťllčany - 2 výzkurrry v severni části ruesta, Vysoký Chlumec; cf. Chotěbor

1979; Kašpar - Smejtek - Vaieka l99; Kor.ený - Vařeka 1998; Mac}račová 2009; Vďeka

1997},Ivíezi iirtemetovattýnii z..lr.oji vědeckých inťormací vynikají http:/druidova.mysteria.cz.

Části prace věnovarré lieÍové atclritektuře (pi.evypravění člrínku Škabrada - Dostál 1986) a

kojici výzrraÍnných postav spojený'ch s regionert. vybr.arrých dle zálradrrého klíče (vlastivědný
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pracovník Č. Habart, archeoložka L. Jansová a rybníkď Jakub Krčín z Jelčan), s tématem

zhola nesouvisí ajejich zaÍazsní snad bylo vedeno snahou naplnit pořebný počet stran. Při
charakteristice přírodních poměnlregionu se autor téměř výlučně opíní o druhotnou litsťatuťu

(historické práce o regionu). Jecliný vlastní přínos může představovat zďazení výsledku

nového terénního qizkumu nezdďené hradní lokace ''Pačíska'', kteqý ovšem dle odkazu

realizoval tým autorů (BurÍač - jvíachačová - Procházka, Ar.clraeologia historica, v tisku).

Práce neodpovídá zarlání, p*strádá jakoukoiiv metodu a lze ji rrejspíše charakterizovat jako

volrré slohové cviijerrí na zrákladě několika I'ozmanitýclr publikací věnovaných Sedlčansku ve

středověku.
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