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1. I},vlo splněno zadárrí práce? výteorně

?' Využit{ cltrstupnýclr ir.rŤ.trnr.rací k ténratu: velmidqibře

3. FonrráIní aspekt,r' práce (r*zsa}:, grarnatíka' úprav*}: výbtlrns

4. Strukturclvťrní prác*: výb*rxě

5" [Jžíván{ irdtrorrré t*rmirral*gie a stylistik3': lýb*r*rs

{:. {.Irar.eň iin*lýzy a syrrtér.,y .i31. 1,ýběr a prruťití vhi:rJnýc}r m*to,it: vtlmi cš*břg

7, B.vly vy.čerpán-v* lrlirvr'rí pr*bldn:"v tdneatu? vÝb*g"nč

8. laujal str-ld*nt v}ast*i starr*visk* a jak je *rgun.lentačně p*dpořil? lj.h*rně

Návrh výsE*dmé lql*sifikgtce: výb*rxě

Stručné xrir}lryrdr:ěr:í *elkovélr* har1nocení: Prác.e i}ezesp*ru splrrila zailiiní, kter* lryl* ovšem

tenraticky vytčeno pr:rlrěrně ťrzce. Arralýz'a vlastnrrst'i r{otčených síclel a jejiclr vz-tahrr

k cirarilk.teru r,odníclr ďčl tak ni:l*rrhlir překr*čit ne.jrákl*drrější úr*v*ň {i.ýčet" prostá

kvantiÍjkrrce}. Áutorův po}rled s* sou:;tŤ*elil r.ýlučrrě lra postiŽení vlastrríc.h *bcí a *sird a

opotttíji dtlpaii na extmvilá.* (např' rclzs:rh eéibcrů, řcšcr:rí připojenÍ zhytků k*tastrů

k existujícín: trlr*ím. dcrpacly na kornwrikarirri siť, další p*stižení rcgiontt r: s{delní str.uktuq.i.

Chyhí jakéko}ir. zmínk.v o zách.rilnnýc}i výzkurrree'lr lrrkalit rr}uažených rlýstavboir r'gr1nich

ná&ží {archeologické, etnografické}. kteró sr'ědčí o tom' Ž* rrěkterým institrr*ín:r neby} zánik

lristorickdha dědictví r' easaž*nýc}r cblastech ve sv*ó rJobč ze*ja lh*stejný' V rárnci kvalitně



lť..*ltc*tyr ,*r*h*i:$*glr*, $';*k*|Y* $.i4*.::*ť7u;N**, š;*g:***r}*xi<rt Ls*!7qy3'ggi i',. í}la*í

provedenélr* terónn{ho výzkunru autor propracoval zálslaďní rl*krrm*ntační met*ďy reliktů

eaniklýc}.r sidel, kteri 1gg r'yuŽít v dalších takto orientovanýclr praciclr i např' v památkcvó

prcxi. Ceikově je práce Lrerptlch3,by průkr:pnická a otevírá *estu dalšímu trádání zanrěřenému

na s{udiuÍn ťlra:natický*lr pro*rěn kulturní krajiny českýc}r ;n*nrí r'e 20. století. Přos vyš*

uvedené dílčí výhrad3l. kteri:u jdou *všern zčásti n'a rryub zadaní, hodnotím práci stupněnt

vÝ'borně.

n*plŇ.U.JÍci orÁzxy x onn.t.lcns. {.nepqyinnét: MriŽete uvést příklad(y)

záchranniltei archeologickÓho a etnograťtckého l'ýzkumu zeměŤeného na lokality {oblasti)

*hr*žené budování vodrrích děl vc ?' polovinl30. století ?
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