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školitelský posudek shrnul problematiku a práci navrhl hodnotit
stupněm velmi dobře.
oponentka vytknula problémy struktury práce, definicí jednotlivých
základních pojmů, vymezení chronologického rámce práce, chybnou
práci s prameny a zdroji, které nejsou základem předkládaných
argumentací. domnívá se, že práce má značný potenciál ale ve
stávající podobě je spíše podkladem k dalšímu rozpracování nikoliv
hotovou prací vhodnou k obhajobě.
-autorka hájí vytýkanou problematickou terminologii chronologickou
a rozlišení mezi dobou římskou a pozdní antikou, oponentka
vysvětlení nepřijímá - takto definovaná období nejsou adekvátně
reflektována ve vlastním řešení práce, kde dochází ke zmatení pojmů
a s rozlišením není aktivně pracováno.
-autorka hájí absenci podrobnějšího srovnání architektonických
forem přílišnou šíří problematiky, oponentka ale trvá na tom, že i jen
srovnání s východní pouští by bylo vhodné.
-jan kysela a peter pavúk vytknuli nevhodné a nedostatečně
podložené užití pojmů Romanisace a Římané nedostatečně ukotvené
v soudobém odborném diskursu.
-ladislav stančo se táže na kritéria hodnocení struktur, umožňujících
je hodnotit jako pevnosti a zda byla autorkou přejata nebo vytvořena.
komise se usnesla, že práce má dostatečný potenciál ale ve stávající
podobě ne dostatečnou kvalitu k obhajobě a doporučila její
přepracování.
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