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Průběh obhajoby: Autor představil práci. Jejím cílem bylo učinit přehled o římské

vojenské přítomnosti ve Velké Británii v letech 77-211 po Kr. na
základě pramenů historických a archeologických.

Školitel vyzdvihl jasně definovaný cíl a pevnou strukturu díla a
zdůraznil, že se jedná o práci bakalářskou, a měla by proto být
hodnocena přiměřeně k tomu. Doporučil práci k obhajobě.

Oponent kritizoval šíři tématu a přitom nevyváženost jeho řešení
(veškerý důraz je položen na období Agricoly, zbytek
chronologického rámce je pojat jen velmi ledabyle a bez kladení si
otázek), nesčetné formální nedostatečnosti, stylovou slabost. Autor
má o tématiku reálný zájem, což se odráží i v tom, že se všemi
citovanými prameny zjevně pracoval, výsledek tomu ale neodpovídá:
s prameny autor pracuje nahodile a selektivně, mnohým
neporozuměl, s historickými texty zejména s Agricolou zachází zcela
nekriticky a jsou mu hlavním zdrojem, kterou archeologie jakoby jen
měla ilustrovat.

Kandidát uznal jazykové a formální nedostatky, citační systém
neodpovídá normě Ústavu, je však jednotná. Dokládat Tacitova
Agricolu archeologickými prameny bylo jedním z cílů práce.

V rámci diskuse si doc. Pavúk si povšiml systematičnosti, s níž je v
práci citován pramen Breeze - Dobson 2000 a táže se oponenta, zda
práce není jen výtahem z tohoto díla: oponent odpovídá, že citované
dílo sloužilo práci za hlavní kostru, autor ale reálně pracoval i s
ostatními citovanými díly, dr. Kysela podotýká, že práce byla od
počátku nesprávně zadána (neadekvátní k formátu bakalářské práce
svým rozsahem).

Komise se v diskusi usnesla, že navzdory všem svým
nepopiratelným nedostatkům představuje předložená bakalářská
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práce původní dílo vzniklé samostatnou prací kandidáta. Téma
nebylo zcela adekvátní k formátu práce, potažmo schopnostem
kandidáta. Formální nedostatky jsou četné, ale stále v přípustné v
míře. Práci tak komise doporučila k obhajobě, byť ji lze hodnotit jen
nejslabším stupněm "dobře".
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