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Předkládaná  práce  shmuje  výsledky  geoůzikálního  průzkumu  realizovaného  ve  dvou
fázích vjižní části předhradí hradu Krašova, detailm' měření zde vykrylo plochu asi 24 arů.
Dosažené výsledky průzkumu jsou významné nejméně ze dvou hledisek. Především byla ve
zkoumaném prostoru prokázána přítomnost pohřbených relilffi kamenných archeologických
obj ektů, současně byly identifikovány amomálm' obj ekty spoj ené se značnou pravděpodobností
se zpracováni'm železné rudy. Za přínosné z  montánně-historického pohledu považuj i zj ištěm',
že použitá železná ruda pocházela patmě z ložisek v Barrandienu.

Diplomovou práci tvoří 59 stran textu, do něhož je organicky včleněno  16 obrázků a  14
tabulek. Seznam literatupr zahmuje 22 položek, část z nich v anglickém jazyce. Členěni' textu
do deseti základních kapitol (včetně úvodu a závěru) je logické a přehledné, vlastní text je
výstižný a infomativní s minimálním množstvím překlepů a formulačm'ch nedostatků. Popis a
interpretace výsledků tvoří rozsahem přibližně třetinu práce. Kvalita grafické dokumentace j e
vysoká barevné grafické výstupy (mapy izolinií) mají optimálně volenou barevnou škálu.

Kapitoly  v pr`mí  části  práce jsou  věnovány  širokému  spelstm  dosavadních  poznatlů  o
lokalitě,  volbě  a  charákteristice  zvolených  metod  (s  exkurzem  o  železářských  struskách),
metodice terénni'ch prací i použitých laboratorních metod a postupům použitým při zpracovánl'
dat. Do výstižně podané kapitoly o lokalitě mohla být zařazena alespoň zmínka o geoĎrzikální
prozkoumanosti jejmo okolí. K drobným nedostatkům patří několik nepřesných citací (str. 7,
2.  řádek správně „Hmčíř cr b/.  1954";  6.  řádek „Macouek a b/.  1974";  str.  17,  4.  řádek
zespodu „Kobr cr b/.  1997", str. 24, 4. řádek zespodu „Vávra, rvrďj; 2005"). V obrázku 6 na
straně   20   mohly  být  zakreslené  profily  proměřené  multielektrodovou  metodou  číselně
specifikovány.  Na  straně  26  (15.  řádek  shora)  je  chybně  přiřazen  odkaz  na  obrázek  9
k regionálm'mu odporovému poli, ve skutečnosti jde o ilustraci „reziduálního" pole. Na straně
28  (7.  řádek  zespoda)  je  poněkud  zavádějící  fomulace  „v  místě  anomálie  byly  body
zahuštěny".

Pár poznámek ke klíčo`ým kapitolám 8 0/ýsledky měření vzorků) a 9 (Výsledky terénního
průzkumu  a jejich  interpretace).  V kapitole  s  volila  autorka optimální  variamtu  prezentace
výsledků   pomocí   přehledných   tabulek,   klíčových   statistických   parametiů   a   stručného
výstižného komentáře. Podobně i kapitola 9 je věcná a doprovodný kompaktní text je šitý na
míru prezentovamým graficlým výstupům. V kontextu této části práce lze ocenit „vytěžení"



poznatků metody DEMP  („reziduální" odpory a složka „inphase") a zpracování  ,Jiraniční"
kapitoly  9.5   (Železářské  strusky)  i  sjejím  závěrem.  Mezi  drobné  nedostatb  zde  patří
zkratkové  označení   „měmé  odpory"  místo   „zdánlivé  měmé  odpory"  v části  věnované
výsledffim  konduktometrie  (str.  39  až  41).  V odporových  řezech  podle  multielektrodové
odporové  metody  (obr.   11   až  13)  mohla  být  použita  vhodněji  členěná  horizontálm'  osa
(označem' metráží) a na straně 49 (5. řádek zespodu) je chybně uvedena amplituda magnetické
anomálie +15 nT,  správně má být +50 nT (totéž na straně 31, 2. řádek zespoda).  Souhmná
interpretace  uvedená v podkapitole  9.6  (Diskuze výsledků) je  realistická a střízlivá,  bere v
úvahu  všechny  relevantní  údaje  i  křížovou  konfiontaci  poznatlů jednotlivých  metod.  Se
závěry autorky souhlasím.

Jáko   vedoucí  této   diplomové  práce  i  tematicky  bratrské  práce  Bc.   Jakuba  Hronka
(geofirzikální průzkum předhradí blízkého hradu Libštejn) musím uvést několik skutečností,
které   z textu  neplynou.   Oba  diplomanti   si   zvolili   lokality  ve   spolupráci   s příslušnými
archeology sami, terénni' práce prováděli ve vlastní režii a při jejich realizaci i řešem' průběžně
se objevujících problémů prokázali vysokou míru samostatnosti a invence.  Konstruktivně a
samostatně  pfistupovali  i  ke  všem  činnostem  spojeným  se  shromažďováním  různorodých
podkladů, zpracováním dat i sestavováním vlastního textu diplomových prací.

Přes uvedené drobné připomínky, které jsou vesměs formálního rázu, se domnívám,
že  předložená  diplomová  práce  představuje  téměř  profesioná]ní  elaborát.  Dosažené
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úkol, proto doporučuji práci k přijetí a navrhuji klasifikaci „výbomě".
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