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PosUDEK BAKALÁŘsxÉ/DlPLoMoVÉPRÁGE
AUToR PoSUZoVaNÉ pnÁCE.:

NÁzBv pRÁcp:

BC. ondřej Baier

Hrad Frumštejn a jeho bezprostřední

ekonomické zázemí
ryp pnÁcE: diplomová

AUTOR POSUDKU: Mgr. Ladislav čapek

TYP POSUDKU: oponent

KRITERIA HODNOCENI

1. Bylo splněno zadání práce? výborně
2" Využitídostupných informací k tématu: výborně

3,

Formální aspekty práce (rozsah, gramatika, úprava): výborně

4'

Strukturování práce: výborně

5. Uživání odborné terminologie a stylistiky: výborně
6. Úroveň ana|ýzy a syntézy dat, výběr apoužitívhodnýchmetod: ýborně
7. Byly vyčerpány hlavní problémy tématu? výborně
8. Zauja| student vlastní stanovisko a jak je argumentačně podpořil? velmi dobře
Návrh qisledné klasifi kace: výborně
Stručnézdůvodněnícelkového hodnocení: Práce ondřeje Baiera předstaluje komplexní
zhodnocení veškerých dostupných historických' kar1ografických a archeologických pramenů
k hradu Frumštejnu, okr' Plzeň - Sever. Vyzdvihnout|ze zejménapříkladnou a metodicky
precizni nedestruktivní geodeticko-topograťtckou dokumentaci reliéfních tvarů v prostoru
hradního jádra včetně jejich formalizované deskripce. Nové geodetické zaměÍeni hradu a

vyhotovení stínového digitálního a výškopisnéhomodelu reliéfu je vítaným obohacením
dosavadních plánů a zaměŤení. Autor podnikl i rozsáhlý topografický průzkum zázemí hradu,
kde se mu podařilo identifikovat řadu struktur, znichžnejvýznamnějí představují relikty po
těŽbě zlata. Ze staršíchprůzkumů,a|e i z vlastního povrchového průzkumu autor zhodnotil

Kate*i.* my.ch=:-:i*G!il. -*i:'i.;:;il

r*iltr*{*Če*ká *nivmnzita v Pleni

ťiii-;;'"i.i.:.':;;fr,

několik zlomků pozdně středověké kramiky, jejichž datace je správná' ale je nutné ji alespoň
opřít o formální analogie' Problematický je starší vývoj hradu

a

jeho samotné typologické

zaŤazeni. Hrad Frumštejn je postižen četnými úpravami zníchžněkteréproběhly

v

15. století

v souvislosti s úpravou hradního jádraapřizpůsobeníjeho fortifikací k prvkům aktivní
obrany. Autor využil v tomto případě i některé zqimavé a dosud ne příliš využivané
prostorové ana|ýzy jako napřík|ad ana|ýzy dohlednosti. Jedinou výku mám v chybějícím
srovnání s podobnými lokalitami, či takto Zznamenarlými fortifikačnímiúpravami. Práce je
psaná kultivovaným jazykem s minimem překlepů nebo pravopisných chyb. Přiložená
dokumentace je na vysoké úrovni zptacováni. Práci ve zkrácené podobě vřele doporučuji

k publikaci v některém z kastellologických periodik.
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