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Aktuálnost tématu disertační práce 

komentář: Práce je vzhledem k postupnému zanikání aktuální - více viz přiložený posudek. 

 

 vynikající  nadprůměrný  průměrný  podprůměrný  slabý 

 

Splnění cílů disertační práce 

komentář: Vytčené cíle práce jsou z mého hlediska splněny  více viz přiložený posudek 

 

 vynikající  nadprůměrný  průměrný  podprůměrný  slabý 

 

Metody a postupy řešení 

komentář: Metody použité v práci odpovídají dnešním způsobům a zvyklostem při zpracování 
podobných úloh 

 

 vynikající  nadprůměrný  průměrný  podprůměrný  slabý 

 

Výsledky disertace - konkrétní přínosy disertanta  

komentář: Výsledkem je konstatování stavu v dané lokalitě a a přínosem je patrně nejen popsání 
možností budoucího osudu staveb ale i zachování informací známých v době vypracování 
disertační práce podrobněji v přiloženém posudku 

 

 vynikající  nadprůměrný  průměrný  podprůměrný  slabý 

 

Význam pro praxi a pro rozvoj vědního oboru 

komentář: Každá práce která se zabývá podobným tématem je užitečná už tím, že problém 
připomíná, a je jen na hmotných a duchovních možnostech nás všech zdabudou 
výsůledkypřeneseny do života či zasuty v příslušném archivu disertačních prácí.  

 

 vynikající  nadprůměrný  průměrný  podprůměrný  slabý 

 



Formální úprava disertační práce a její jazyková úroveň  

komentář: Formální úprava asi odpovídá požadavkům, jazyk textu je srozumitelný a nezapadá do 
vyumělkovaných obratů a způsobu vyjadřování, který má čtenáře překvapit. 

 

 vynikající  nadprůměrný  průměrný  podprůměrný  slabý 

 
 
 

Připomínky 

K práci by jistě bylo možno dodat řadu připomínek a výtek, včetně názvoslovných malicherností a 
překvapivých poznatků vlastních zanlostí a objevů. To však není účelem oponentury. Podstatné 
je že práce z mého hlediska splňuje účel prokázáním schopnosti téma vymezit metodicky 
zpracovat a učinit celkový závěr. 
 

 

Závěrečné zhodnocení disertace 

Toto je obsaženo v příloze k posouzení. 
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