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Slovní hodnocení práce: 

Prezentovaný text se zabývá tématem římské vojenské přítomnosti v Británii v prvním až třetím 

století po Kr. Jedná se již o třetí verzi bakalářské práce kol. Holého. Rozsah práce (58 normostran) 

zhruba odpovídá zvolenému tématu. Cílem práce je celkové zhodnocení římských vojenských operací 

v Británii a zevrubné popsání jednotlivých příkladů systému Limes Romanus na Britských ostrovech. 

Celkově lze hodnotit, že cíle nebylo dosaženo, a to především kvůli níže zmíněným nedostatkům. 

Struktura práce je na první pohled odpovídající. Rozdělení do jednotlivých kapitol je sice logické, ale 

málokdy je zdůvodněno, proč jsou prezentovány a zkoumány zrovna autorem vybrané lokality a ne 

jiné. V úvodu jsou jen velmi povrchně vytyčeny cíle, metodologie není vůbec řešena a terminologie 

není ani načrtnuta. Chybí dílčí závěry a zhodnocení u 3. a 4. kapitoly a závěrečné shrnutí (9. kapitola) 

postrádá vnitřní soudržnost a bohužel i logiku.  



Prezentované informace často neodpovídají obsahu citované literatury (např. str. 42, druhý a třetí 

odstavec ; str. 45, třetí odstavec ; str. 48, druhý odstavec ; str. 57, třetí odstavec ; str. 65, pátý odstavec; 

atd.), jindy je těžké odlišit, co je autorův názor a co je převzato z literatury (např. str. 22, druhý 

odstavec ; str. 27, první odstavec ; str. 51, třetí odstavec ; str. 53, třetí odstavec ; str. 72, první odstavec; 

atd.). Časté jsou momenty, kdy se informace z původních citovaných pramenů „ztrácí v překladu“ a 

výsledné závěry pak odporují originálnímu textu (např. str. 19, první odstavec, str. 31, třetí odstavec 

; str. 42, první odstavec ; str. 46, druhý odstavec ; str, 52, první odstavec ; str. 53, první odstavec ; str. 

54, druhý odstavec ; str. 56, druhý odstavec ; str. 57, čtvrtý odstavec ; str. 60, třetí odstavec ; str. 64, 

druhý odstavec ; str. 72, první odstavec; atd.). 

Některé anglické pojmy a výrazy jsou přeloženy špatně (např. str. 42, colonnaded store rooms = 

obchodní domy, … ovens set in the rear of the rampart had already been fired for baking soldiers 

meal = V částech valu byly objeveny pece, které mohly sloužit pro opékaní masa vojákům ; atd.), 

místní názvy jsou v některých případech skloňovány a jindy ne (např. Inchtuthil na str. 22, 37 a 41 

atd.). Při skloňování latinských slov dochází také k častému komolení či ignorování gramatiky (např. 

Pila na str. 33 ; … za guvernéra Aulua Didia Galla na str. 37 ; Vallumu na str. 55 atd.). Práce 

s antickými prameny v českém překladu je v mnoha případech špatná, především Tacitův Agricola 

není vlastně vůbec interpretován, ale informace z něj jsou pouze nekriticky přejímány (např. str. 29, 

třetí odstavec ; str. 33, třetí odstavec ; atd.). Historia Augusta je sice v textu citována, ale v seznamu 

literatury chybí. 

Formální stránka je největší slabinou prezentované práce. Formátování (řádkování, odstavce, kurzíva, 

uvozovky atd.) v celé práci není jednotné. Chybí čísla stránek v zápatí. Římské lokality jsou jednou 

uváděny pod latinskými jmény, jindy anglicky (např. Vindolanda / Chesterholm na str. 47, 49 a 57). 

V práci se lze setkat s Britany (např. str. 30, třetí odstavec) i Britanny (např. str. 49, první odstavec). 

Citace nejsou v souladu s citačním systémem katedry. Ilustrace v obrazové příloze jsou nekvalitní a 

z ¼ stažené z Wikipedie. U Obr. Č. 13 je udáno zcela špatné měřítko. Nelogické je i uvádění zdroje 

obrázku přímo v popisku a pak separátně ještě jedenou v kapitole Zdroje obrázků. Některé pasáže 

působí zmatečně jako celek a není možné rozšifrovat, co se vlastně autor snaží sdělit (např. str. 14, 

druhý odstavec ; str. 25, druhý odstavec ; str. 29, druhý odstavec ; str. 35, první odstavec ; str. 42, 

druhý odstavec ; str. 67, druhý odstavec ; str. 74, druhý odstavec ; atd.). 

Samostatnou kapitolou jsou gramatické chyby a překlepy, kterých je v práci minimálně 412 (cca 7 na 

jednu normostranu). Po stylistické stránce autor často sklouzává k hovorovému jazyku (např. str. 11, 

první odstavec ; str. 33, první odstavec ; str. 34, druhý odstavec ; atd.) a celé kapitoly by zasloužily 

kompletní přepracování co do významu i formy (především 1. Úvod a 9. Závěr ). Z 856 vět v práci 

by potřebovalo stylistickou revizi celých 251, tj. 29,3 % celé práce! Faktických chyb a špatných citací 

je pak v práci minimálně 220, což je 3,8 na normostranu. 

Z textu čiší celková ledabylost při práci s formou a nepochopení primárních i sekundárních zdrojů. 

Lze se tak dočíst, že Ačkoliv byl drnový val normálně stavěn na drnových základech, nález v mílové 

pevnosti 72 objevil skutečnost, že některé části valu byly postaveny na zaoblených dlažebních 

kostkách (Breeze – Dobson 2000, 32, Fields 2003, 13), třebaže ve skutečnosti se jednalo o 

neopracované valouny a ani v jednom z citovaných textů se na daných stranách o drnové fázi 

Hadriánova valu vůbec nepíše. 

Prezentovaný text bohužel nenaplňuje základní parametry akademické práce, a to jak po stránce 

formální, tak věcné. Doporučuji proto práci k zásadnímu přepracování.   
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         Podpis autora posudku  


