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KR]TÉRIA HoDNocENÍ

l' Bylo splněno zadání práce? net_hověla

2' využití dostupných informací k tématu: nevyhověIa

3' Fornální aspekty práce (rozsah, gramatika, úplava): dobře

4' Strukturovríní práce: dobř€

5' UŽívání odbomé tenninologie a stylistiky; dobře

6. Úroveň analýzy a syntézy dat. výběI a použití vhodných metod: ner1hověla

7. Byly vyčelpán}, hlaurí problémy tématu? nevyhoYěla

8. Zaujal student vlastní stanovisko ajakje argumentačně podpoiil? neryhověla

Návrh aýsledné k|asifikace: nevyhověla

Stručné zdůvodnění celkového hodnocení: Autolka se ve své bakalářské práci zabývala

komplexem hradu Zr'ěřinec ajeho bezprostředním hospodářsko.ekonomickým zazemt

(předhradí)' Toto térna však autolka zcela nevyčerpala a nebyly vyhodnoceny podstatné

zásady pťo v}pracování práce' Hlavním záměIem byl vlastní nedestruktivní povrcho\'ý

průzkum 1okality s pořízením geodetického zaměření antopogenních reliktů' To autorka

neproved]a' k popisu hřadu ajeho zázemí vytÉila pouze staÍší povrchové průzkumy (T.

Duldíka' J' Kypty a Z. Neustupného)' Navíc její popis hradního komplexu na základě

výsledků několika průzkumů publikovaný v litelatuřejí ',míně'' chaotický a popis)

jednotlivých reliktů htadu a předbradí více autod se překÍý'vaií. To je způsobeno i tím, že do
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práce není zařazen plán hradu ajeho záZemí. ktelý byl v literatuře publikován. Autorka

alibisticky uvádí, Že průzkum hradu a.jeho zázefií je ztíŽeiyztosllou vegetací, přesto je

schopnájak sama uvádí popsat a zaznamenat něktelé antropogenní relitky' Autorka také

plovádě]a povťchové sběry na lokali1ě, a]e prezentace nálezů zde chybí' pouzeje zde popis

netodiky povrchovým sběru, který je pouze '' neologicky.' přepsán z publikace

Nedestruktivní archeologie (Kuna a kol. 2004) a patrně má za cíl natá,nout textu' Na záv& se

autolka pokusila o t"vpologické zařazení hadu v porornání s podobnými lokalitamr .

šlechtickými hrady donjonového typu 1' pol 14. století. K tomu však qužila ne zcela

slovnatelné příklady.

V práci se objevují překlepy v roku vydání publikací nebo periodik, a záIoveň chybí některé

citace v |ozhiízeném soupisu ]iteratuy (např. Duldík 1980a' l980b; Čtvedk - slabina .

Lutovský - smejtek 2003)' Na přiloženém CD je soupis geodetických bodů (neni

v datablízové podobě)' které autolka autorka zaměřila' ale nebylajak sama uvádí z dťrvodu

chybného zaměření provést zpětnou 3D modelaci relié1.u hladu a piedhradí' Z důvodů těchto

nedostatků a nesplnění zadání hodnotim prácijako nevyhověla.
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