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l. Bylo splrrěno zadání práce? výborně

2' V'v-r.ržití clostuprrýc}r informací k tématu: dobře

3.Forrnálrríaspektypráce(rozsalr.gramatika,úrprava):velnrielotrře

4. Struktttrovítní priice: velmi dtňře

5. |.]žívání orJborné terminologie a stylistiky; dohře

(:. Úroveň analýzy a s5lntózir rlat. výběr a pouŽití r,hoclných metoc{: velnri do|rře

7 ' Byly vyčerpírrry lrlavní probiémy tématu.] velmi dobře

8. Zaujal Smdent vlastrrí sl'antlvisko a jak je argumentačně poclpořil./ výborně

Návrh výsledné klasifikace: velmi dotlře

Stručné z<iůvoclrrěnÍ ce'kového hoclnocetrí: Str-rclent nir sebe vcllbou toho1.r; tématll vza'nelehký

Írkol,kterýrnbyltlzpraccivárríproměnvesnichélrcrosídlenízasaženéhovýstavborrvodních

nácirž-í ve 20' století' Pr.ácí lze rozdě]it do dvou základních částí, a t., teoretické věntrjící se

deťinovírní záklaclníclr pojrnů. tvorbě c'atabáze lokalit i jejího zákiaclrrího syntetizování a

in|erpretování. Drr-rhír část ie pak věnována terénnímu neclestruktivnímu výzkunru dvou

vybraných lokalit zaniklých v rJůsieclku výstrrvby vclclní nádrže Žlr'rticc. Atrtora je nutrré v

první Ťadě pochválit za jasně il afgt}melltaÓně podložerré c1e|inice záktadních pcljm'ů' vČetně

rozdílrrého clclpaciu následkri stavlry vclclrtícit ládrŽ,ína lokality. I}ále jo nutné zniínit umně

ZÍ]rac.Vanou databázi všech lcikaht tohtlto typu Zahfnll|ící ce1é úz'emí české republiky' která



/
tak prar,dčpoclobně tvoří jediný konrpietní soupis těclrto zaniklýc1r vesnic. Steině tak niisledná

práce s daty a jejiclt interpretaco jsou poměrně zdařilé. alc nikolir, vyčerpávající dané

nroŽnosti. Anal5tick.Ý nedestruktivrlí výzkLrm dvou vvbraných lokalit tvořící základ

příkladové stuclie je rovrrěž zpracovátt r'elmi pečlivě a přináší řadrr přírrosných zjištěuí

podlcržených teoretickýni írvalrami o rcrzdí]ném přístrrprr k clemolici jednotlivých objektťr'

Tytcr informace jscru však trohužei jen málo spjaty 5e samotným přftělrern r'ýstavby Žlutické

přelrrady. který je y práci popsán.jen velmi okrait)rlě. Autor se tak pravdčpodclbně až pr'íliš

zaměřil lta 1ropis jednotlivých objektů i problernatiku jejich tlansl'ornrací a nréně.iiž na jeiich

vztalry k vodní hladině a celktlvdmu kontextu buclol'ání vodní stavby. Terrtcl fakt se dotýká i

pečlivě zpracovaných liclarových dzrt' které sice přinášejí řaclu dťrležitých a jiným způsobe.nr

nezjistitelných informaoí, ale je.iich hlar,ní potenciál týkající se kLrpříkladu modelováttí Stavrt

voclní hiacliny zústává nevyužit' Tématu by ror,.něž přispělo r'atazení a ana1yzování ně|iterýcb

neprrblikovarrýcli arclrivních dat" jako jsor-r demoliční yýměr}. kclrrliskačních soup.isy nebo

jinó doklady majetkovýclr pr*evodů. které irrolrou být pt.i rncldelovátrí okolrrostí zániku vcsnic

velmi př.ínosné a jsou s největší pravděpodobností closLupnd. Fornrální strárika práce rovnŮž

vykazirje rrčkr:lik neclostatkťr ve l.clrmě rriísty nepřeh.ledneiho strukturování, překlepů a

některých obtíŽrrč srozumitelných Íbrmulací. Ce|kový dtl.iem z práce.ie tak clo značné míry

Í}eVyťt]Vnailý.. '['ext však jistě splňrrje dané požadavky magisterské práce, a prottr jí doporrrčuji

k obha"|obě'

n.-oPJ, Ň u.rÍ c Í orÁzxy K Qn rra Jon ijlpe pqv inné l :

DATUN'I: 23.5.2013 FODPtrS: é-{* "3t-a


