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Jakub Kabourek si pro svou bakalářskou práci vybral odborně historické téma, v němŽ

podává souhrnný přehled výzkumťr pravěkých archeologických lokalit v jilrozápadní části

Plzeňského kraje' Autor strukturuje cíle své absolventské práce jasně: ,,zpřehlednil pravěký
vývoj v oblasti Dtlmažlicka' počínaje dobou paleolitu a konče dobou .ytěhovťiní nťlrodů...
yěnovat pozornosÍ třem méně známýnt lokalitám. " .Iakub Kabourek postupně analyzuje
prehistorické kultury ve vytčeném regionu, charakterizuje současný stav náIezů, vybírá
několik klíčových archeologických lokalit k prezentaci doby a v neposlední řadě přeclstavuje

a hodnotí muzeální expozice, které pravěké artefakty DomaŽlicka prezentují' 'I'éma BP ic
zvoleno vhodně a účclně - jak autor sám uvádí, propojuie jcho zájem o dějiny pravělru
s přirozeným záměrem více poznat dějiny svóho rodiště a budoucího profesionálního
působiště.

Z hlediska obsahového hodnotím předloŽenou BP jako velmi zdařilou. Jakub Kabourek
v první části své absolventské práce skutečně slrromáždil a vhodně interpretoval
reprezentativní materiál o jednotlivých obdobích pravěku' a to jak z lrlediska obecné

periodizace a charakteristiky' tak z hiediska regionálních specifik. Ve druhé části se autor

věnoval ''vybraným kapitolám'', které nabídl jako vhodné doplnění obrazu prehistorie ve

vytčeném regionu. Za vhodné povaŽuji i závěrečnou část, v níž Jakub Kabourek nachází a
lrodnotí muzejní expozice, které domaŽlické pravěké nálezy aktuálně vystavují.

Metodologické přesvědčivosti autor dosáhl ncjen vyuŽitím reprezentativního souborrt

pramenů a literatury. ale téŽ terénním výzkumem a spoluprací s místními odborníky. Vznikl
tak mimo jiné i zajimavý soubor autorskýclr fotografií a aktr'rirlních lrodnocení současného

stavu popisovaných lokalit.

Z hlediska formálního obsahuje práce všechny poŽadované náležitosti v míře rozhodně
uspoko.jivé' Poznámkový aparát je vy-rŽit metodicky vhodně. Pottžitá literatura, přehled

hmotnýcl'r pranrenů i vyuŽití odborných konzultací představují dostatečný soubor

inÍbrmačníclr zdrojťr. Autorské obrazové přílohy mají velrni dobrou úroveti.

BP .Iakuba Kabor'rrka splriuje mé představy o zvládnuté teorii i praxi odborné historickó práce.

otázka autorovi: Jakott prehis'torickou expozici po:;ažuf ete za ne.jlepší z hlediska prezenÍace

arte.faktů z lokttlit Domažlicka?

I}akalářská práce Jakuba Kabourka je kvalitním završením vysokoškoiského studia' proto

ji doporr-rčuji k obhajobě s návrhem na hodnocení výborné.
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