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1. Bylo splněno zadáni práce? velmi dobře

2. YyuŽiti dostupných informací k tématu: velmi dobře

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

4. Strukturování práce: dobře

5. IJžívání odborné terminologie a stylistiky: dobře

6. Úroveň ana|ýzy a syntézy dat, výběr apoužiti vhodných metod: dobře

7. Byly vyčerpány hlavní problémy tématu? velmi dobře

8. ZaýaI student vlastní stanovisko a jak je argumentačně podpořil? velmi dobře

Návrh qýsledné klasifikace: dobře

Stručné zdůvodnění celkového hodnocení: Autor diplomové práce Bc. Michal Budač se ve

své práci věnoval středověkému osídlení Sedlčanska. Téma práce je samo o sobě přínosem,

neboť dosud chybějí syntézy,které by se věnovaly komplexnímu poznání reginou, a to nejen

z historiografického, a|e i zarcheologického hlediska' K ptácíIze mít několik výhrad.

Problematickou částí práceje jiŽ sama kapitola dějiny Sedlčanska ve ''světle písemných

pramenů''' neboť autor se nepokusil kriticky zhodnotit dostupné písemné prameny' jak by

odpovídal název kapitoly, ale pouze představil několik zásaďtichhistorických a regionálních

prací k regionu. Výhrady lze mítrovněŽ ke strukturování práce, kde jednotlivé popisované

archeologické výzkumy nejsou strukturovány podle jednotlivých komponent či dokonce

chronologických období středověku.
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Úskalím práce je také interpretace procesů na přelomu raného a vrcholného středověku

(sídelní transformace' kolonizace, počátky farní orgartizacq pozemkové šlechty), které jsou

však částečně limitovány pramennou základnou. Autor se pokusil zasadítvyhodnocení

sídelních struktur do kontextu vývoje středověkých Čech, kde vycház eI zejména z praci J,

Klápště aJ, Žem|ičky, což se mu nevždy podařilo. V některých ěástech práce se objevují jiŽ

překonané teze, napŤíklad o rozsahu slavníkovské domény v Povltaví. Nejpřínosnější části

práce jsou pak zejména ty, které informují o nedávném výzkumu raně středověkého dvorce

v Sedleci-Prčici, či informace o nezdařené lokaci hradu Pačíska, na jehožýzkumu se autor

sám podílel.

Autor se pokusil shromáŽděné informace na zák|adě databazi (Archiv' SAS) vyhodnotit i

prostřednictvím geografických informačních systémů' bohužel vývořené mapové podklady

nejsou v práci podrobněji komentovány.

Autor splnil postatnou ěást zadání, a v některých případechi záběr témat rozšířil. Práce je

podstatně výraznějším posunem od přechozí neobhájené práce na stejné téma a z tohoto

důvodu navrhuji známku dobře.
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