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Posudek vedoucí práce 

 

Danou práci a její autorku jsem převzala do vedení po neúspěšné obhajobě dne 14.06.2021. Původně 

jsem byla oponentkou této práce, pozici vedoucí jsem zastala pouze ve zbývajícím časovém úseku před 

druhou obhajobou v září 2021. Vzhledem k mému původnímu obsáhlému oponentskému posudku, 

bych se v této chvíli zaměřila zejména na úpravy posledních týdnů. 

Se studentkou byla výborná komunikace, nad prací jsme se několikrát sešly, poprvé hned druhý 

den po neúspěšné obhajobě, a po celou dobu jsme byly v emailovém kontaktu. Strukturu práce 

přepracovala dle mých návrhů, stejně tak i opravila formální chyby, kterých bylo v práci nespočet (viz 

můj původní oponentský posudek). Ohodnotila bych tedy velmi kladně její snahu o nápravu a celkovou 

součinnost. 

Vzhledem k omezenému času na nápravu nebylo nicméně možné odstranit veškeré obsahové 

nedostatky, zaměřily jsme se tedy jen na ty nejzásadnější.  Sama jsem zapátrala po literatuře k tématu, 

neboť to není moje hlavní specializace, a ta se zdá být velmi bohatá. Dle mého usouzení byla v práci 

využita jen částečně. Při dodání chybějících citací také vyšlo najevo, že v základu bylo využito jen pár 

základních publikací. Jistě by bylo možné práci pojmout podrobněji, odborněji a dosáhnout lepších 

výsledků v interpretaci i vizualizaci jednotlivých fortifikací v oázách – potenciál práce, který nebyl plně 

využit. Je škoda, že detail každé oázy s jednotlivými fortifikacemi a jejich vazbami na karavanní cesty 

připravený v GIS, o kterém jsem hovořily, nebyl realizován, ten by bylo reálné připravit i v omezeném 

čase. Srovnání s jinými fortifikačními prvky v Egyptě by mohlo být také detailnější, stejně tak diskuse 

nad konkrétními fenomény (zejména přítomnost Římanů v oázách a jejich charakter v této době).    

Stručně, práce jde hodně po povrchu a jistě by mohla být zpracována do většího detailu. Změny 

posledních týdnů, které mohu ze své pozice krátkodobé školitelky nejlépe ohodnotit, považuji nicméně 

za dostatečné a práci navrhuji k obhajobě. 
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