ARCHE,OLOGICKÝ

Úsrev AV

ČR, Praha

- Malá Strana, Letenská 4
IČ: 679859l 2. DIČ: CZ67985912

118 01 Praha 1

Věc:

Posudek vedoucího diplomové práce V. Budínského,,Geofyzikólní prftzkum

archeologických lokalit Dřevčice a Kozly,,

Předložená diplomová práce po formální stránce ve své úvodníčásti obsahuje veškeré
poŽadované zák|adni informace (s drobnou odlišností pouze v pouŽití jiného než oficiálního
nánvuUniverzita Karlova v Praze).
Náplň práce plně odpovídá zadanému tématu, přičemŽ finální název práce bezpochyby lépe
vystihuje praktické řešení tématu na konkrétních lokalitách. Rozsah práce na požadované
úrovni standardních diplomových prací se jeví jako dostateěný.
Zvo|ená struktura práce obsahuje všechny potřebné kapitoly, z pohledu zpracovávaného
tématu je pak sestavena plně logicky i úěelně.
Převzaté informace jsou citovány správně a všechny citace jsou rovněž v seznamu literatury
na konci práce. Jak obsažný seznam literatury k danému tématu by bylo možnépovažovat za
reprezentativní je samozřejmě věcí diskutabilní a do znaěné míry i subjektivní. Z pohledu
náplně a cíle práce lze uvedený seznam literatury označit za dostatečný. Nutno však
poznarnenat, že k řešenéproblematice (geoszikální pruzkumy hradišť) existuje v tuzemské i
světové literatuře skutečně široká řada publikovaných výsledků i praktických zkušeností.
Zaě|eněni většíhopočtu použitých obrrízků přímo do příslušných kapitol textu je dle mého
nánoru přehledné a velice dobře a instruktivně doplňuje text. Tiskovou kvalitu někteých
snímkůvšak pravděpodobně ovlivnil zvo|ený způsob tisku. V případě několika pŤevzatých (a
někdy upravovaných) obrázků především v 1. polovině práce pak postrádám v popiscích pod
obrazky citaci zdroje (odkazy jsou zmiňovány pouze v textu).
Po formální stránce byla celá práce provedena pečlivě, s dobrou textovou úpravou i malým
počtem chyb. Na zvážení nechávám pouze připomínku, zda u podobně zaměřených prací by
nebylo do budoucna vhodné k textovému výstupu přikládat rovněž CD-ROM s naměřenými
daty i nejdůležitějšímiťrnálními výstupy.
Výsledky diplomové práce bude zcela jistě možnévyuŽít v archeologii a to jak prakticky
(při budoucím sledování lokalit) tak teoreticky (při posuzování způsobů nedestrukticního
průzkumu podobných lokalit). Výsledky průzkumůs novými plošnými zjištěními mohou bý
také využitelné v památkové péčipři budoucím lepšímvymezení a ochraně archeologických
lokalit. Také proto by měly bý publikovány formou krátkých článkůči zpráv v některém
z archeolo gických periodik.
Závěrem bych chtěl poznamenat, Že student V. Budínský se aktivně podílel na všech
uskutečněných terénních měřeních i při rŮzných způsobech zpracování dat na pracovišti
Archeologického ústavu v Praze. Přes několik uváděných připomínek proto diplomovou práci
doporučuji přijmout beznezbýných dalšíchoprav a navrhuji ji hodnotit velmi dobře.
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