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Iís'rTqnrn uonNocnNÍ

1. využití dostupných informací k tématu: velmi dobře

?, Formální aspekty práce (rozsah' gramatika' úprava): velmi dobře

3. Strukturováni práce: dobře

4. |Jživáni odborné terminologie a stylistiky: velmi ďobře

5. Úroveň ana|ýzy a syntézy dat' výběr a použití vhodných metod: dobře

6. Byly vyčerpány hlavní problémy tématu? ve|mi dobře

7. Bylo splněno zadání práce? velmi dobře

8. Zaujalstudent vlastní stanovisko a jak je argumentačně podpořil? dobře

9. Další aspekÍy či komentďe' důležité pro celkové hodnocení práce:

Autorka před}ožila práci, v níž se pokusila zhodnotit dosavadní stav poznání raně

středovělqých hradišť na Plzeňsku a učinit srovnání dosavadních zobecňujících závěru o

této kategorii památky s jejimi vlastními pozorovánimi. Shromáždila celkern 11 loka1it

označite\ných pojmem hradiště či opevněné sídliště, lrteré lze datovat nazÍlk1aóě více či

méně rozsáhlých archeologických výzkumů' které se na nich uskutečnily. Konstafuji' že

dílo v zásadě nevybočuje ze standardního způsobu, resp. úrormě, jíž vykazuje většina

bakalářských prací' Jeji podstatnou částtvoří soupis a podrobný popis jednotliých lokalit,

jejichž zÍlklradni charakteristiky jsou uloženy v jednoduché databazi. I když nebylo možné

očekávat, že by autorka dosáhla vytazně nových poznatků o studovaných hradištÍch,



přesto se alespoň pokusila zhodnotit některé parametry prostoroÚch a kategorických

vztah& mezi těmito objekty (Bukovec a Star'ý Plzenec, Ostrov u Bezdružic a Sipiq

Nadryby a Všeruby)

Přesto se v práci najde řada opomenutí a chybných tvrzení. Z hlediskajejího

strukturování je třeba ukázat na nesprávné z-aÍazeni ana|ýzy sledovaných objektů do

kapitoly databaze (str. 5-6), která by měla být zaÍazena až za kapito|u obahujícíjejich

popis. Dále upozorňuji na nesoulad v popisu Dolniho Hradiště, kdy N. Vasarábová o něm

píše jako o objektujednodílném (str. 5)' resp. dvojdílném (str. 25; neadekvátnětaké

vyznivá autorčino označení tohoto hradiště za obrovské, aěkolijeho rozloha činí necelých

6 ha). Na str. 4 - 5 autorka popisuje rozdělení hradišť do tři skupin a prakticky tutéž

inťormaci uvádí na str' 6-7. Práce není prosta ani stylistických neobratnosti ('..v blízkosti

opevnění byly identifikovány ďvé ťáze opevněni. - str. 11) a nďetných gramatických

chyb. V jednom případě jsem zjistil chybu v citaci (v práci uváděné v textu jako Širolcý .

Nováček - Kodera 2004 je v soupise literatury uveden místo Kodery Kaiser)'
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