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Předkládaná práce představuje výsledek autorčina dvouletého ambiciózního projektu, při němž 

v náročných podmínkách jižního Uzbekistánu testovala prospekční metody, s kterými se dříve 

seznámila v rámci participace na průzkumu oblastí Jambol a Kazanlak v Bulharsku. Přestože sběr dat 

spolu s autorkou prováděli i další studenti, je celá předložená práce jejím dílem a je třeba zdůraznit, 

že své zkušenosti a dovednosti velmi ochotně svým spolužákům předávala a zprostředkovávala. 

V tomto bodě přesahuje projekt diplomové práce běžnou studentskou záležitost a autorka se zařadila 

spíše po bok vyučujících. Připomeňme si také, že autorka byla schopna na řešení projektu a na účast 

celého týmu spolupracovníků již od čtvrtého ročníku shánět finanční prostředky. Velmi dobrou 

organizací projektu pak prokázala nemalé schopnosti manažerské. 

Z pozice vedoucího práce se mi jen obtížně něco vytýká. Diplomantka byla při pravidelných 

konzultacích nad textem spíše rovnocenným diskusním partnerem než studentem, jenž potřebuje 

vedení. Stěžejní části práce již publikovala formu časopiseckých článků, ale také prezentacemi na 

konferencích a získala tak zpětnou vazbu již z mnoha stran. 

Výsledky, ke kterým dospěla v této práci, jsou na delší diskusi a i sama autorka bude možná některé 

intepretace později dále rozvíjet. V každém případě pro mne jsou závěry velmi inspirující a pevně 

doufám, že na její práci v budoucnu někdo další ze studentů naváže. Zde je třeba zdůraznit, že – 

pokud jsou mé informace úplné – byla P. Tušlová první badatelkou, která se metody systematických 

povrchových sběrů a totálních sběrů v uzavřené ploše v prostředí Střední Asie pokusila uplatnit a to 

s velmi zajímavými výsledky. 

Po formální stránce je práce provedena velmi pečlivě, vyzdvihnout je třeba excelentní obrazovou 

přílohu, z níž většinu tvoří vlastní fotografie a plánky a mapky sestavené samotnou autorkou.  

Předloženou práci považuji za výjimečnou a navrhuji hodnocení výborně.  
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