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Průběh obhajoby: Školitelský i oponentský posudek ocenili šíři i inovativnost tématu,

mimořádné úsilí v orientaci v badatelsky cizím a obtížném prostředí.
Výtky obou posudků směřovaly především ke struktuře práce,
nedostatečně členící tématiku a strukturující myšlenky a otázky; informace
jsou bohaté až vyčerpávající ale rozeseté po textu bez jednoznačné
souvislosti, mnohé otázky jsou vytčeny a přímo zodpovězeny v textu, aniž
se znovu projeví v závěru. Oponent navíc kritizoval poněkud mlženou
definici cíle a metody práce a nedostatek map komplikující tak orientaci v
déle, považoval za nešťastné chronologické vymezení pouze po závěr 1.
stol. po Kr. a nepokrývající tak období krise obchodu v 2. a 3. stol. Mnohé
informace uváděné v práci shledává oponent nadbytečnými.

Diplomant souhlasí s kritikou, že text není dostatečně strukturován a
selhává v některých bodech argumentačních – jedná se o výsledek dlouhé
genese práce, které – v různých formách připravovanou po několik let –
nebyl s to v poslední redakci vtisknout zcela novou formu. Chybějící mapy
jdou na vrub nedostatku času v době dokončování práce. Diplomant
naopak stojí za svojí volbou chronologického rámce – traiánské období
tvoří v oblasti jednoznačný předěl, 2. a 3. stol. bylo dobou pozoruhodných
jevů, které jsou však součástí jiného příběhu. Oponentem kritizovaná
přílišná pozornost věnovaná pre- a protohistorii dané oblasti má dle autora
v práci své opodstatnění, protože je zásadní pro pochopení toho, jak oblast
fungovala před helénismem ale i pro to, jak byly v oblasti vedeny výzkumy
a jak to ovlivnilo archeologické poznání.
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