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Formovanie a vývoj miest v rímskej Británii v 2. a 3. storočí  

Předložená práce se skládá z obecného úvodu, pěti hlavních kapitol a závěru. První kapitola 

se zabývá typy měst a jejich administrativou (postupně koloniemi, municipii, dalšími menšími 

osadami, včetně správních středisek jednotlivých kmenových zemí, civitates a  vesnic - vici), 

druhá městskými opevněními v chronologickém sledu od 1. do 4. století, 3. veřejnými 

stavbami (fora, basiliky, máčela, amfiteátry, divadla, lázně, zásobování vodou, kanalizace a 

monumentální oblouky). Čtvrtá kapitola shrnuje evidenci o soukromých stavbách a 

obchodech, pátá je věnována chrámům – římským, gallo-římským, mithrejím a prvním 

chrámům křesťanským.  

Diskuse v jednotlivých kapitolách je pečlivá, prokazuje dobrou znalost lieratury o 

jednotlivých aspektech problému i ke konkrétním lokalitám i památkám. Stručný závěr 

celkem úspěšně shrnuje hlavní aspekty vývoje římských měst v Británii, snad jen by bylo 

vhodné shrnout podrobněji vztah mezi vojenskou složkou a městy, v provincii bez silného 

vnějšího nepřítele, ale s výraznou dominancí vojenské správní složky, ve srovnání s jinými 

provinciemi, a také vztah měst k venkovskému obyvatelstvu, zejména původnímu keltskému. 

Práce je výsledkem zevrubného studia literatury, prokazuje hluboký zájem autorky i 

pochopení dané problematiky. Poznámky k jednotlivým aspektům problému urbanizace 

prokazují, že autorka přistoupila k tématu odpovědně a byla schopna shrnout podstatné; 

vcelku jde o zdařilou kompilaci se značnou mírou samostatného přístupu.  

Poznámkový aparát je bohatý s pečlivými stránkovými odkazy, seznam literatury dostatečně 

rozsáhlý, chybí ovšem jakékoli práce mimo anglickou jazykovou oblast a také nejsou 

zastoupeny detailnější práce časopisecké, ačkoli některé britské časopisy jsou zastoupeny i 

v pražských knihovnách. Obrazová část je vhodně vybraná, s přesnými odkazy na původní 

originální pramen. Stylisticky je práce na dobré úrovni, překlepů je jen velmi málo. 

 Přesto, že jde o kompilaci bez významnějšího podílu autopsie, práce bezpochyby vyhovuje 

požadavkům na bakalářské práce kladeným a lze ji plně doporučit k obhajobě.  
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