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Problematika římských měst je jednou z důležitých otázek souvisejících s romanizací nových 

provincií a představuje také jeden z hlavních projevů římské přítomnosti, je výsledkem nově 

zaváděných správních postupů. Tuto problematiku si Lucie Petrášová zvolila jako téma své 

práce. 

Práce je rozdělena do několika částí, které směřují k charakteristice římského městského 

prostoru. Autorka se nejprve věnuje městům z hlediska právního statutu: coloniae, 

municipia, civitates a konečně menší civilní sídliště - vici. Postupuje logicky od správních 

center provincií (coloniae) až k menším územně-správním prvkům, jakými jsou civitates a 

neopomněla také strukturu táborových sídlišť. V tomto ohledu by jistě bylo zajímavé také 

zhodnocení civilních sídlišť v zázemí táborů legií, canabae. Jejich absence však nepředstavuje 

z hlediska práce zásadní nedostatek. První část práce také hodnotí právní a sociální postavení 

obyvatel jednotlivých měst v římské Británii, je patrné, že tuto problematiku ovládá a její 

hodnocení je odpovídající.

V následujících kapitolách se L. Petrášová věnuje samotné struktuře městského prostoru.

V jeho hodnocení začíná městskými hradbami, které kromě nelze považovat jen za 

defenzivní prvek, ale tvoří jej také z hlediska struktury a charakteru městské prostoru. 

Opevnění měst (až na výjimky) je možné s jistotou datovat nejdříve do 2. století po Kr. v této 

části je také hodnocena stavební technologie, dispozice opevnění včetně hodnocení 

městských bran a dalších prvků.  Více pozornosti by dle mého názoru zasluhovala

charakteristika městských opevnění  4. století po Kr. a jejich srovnání se starším obdobím. 

Třetí kapitola je zaměřena již na samotný městský prostor: k charakteristickým a z hlediska 

fungování města nejdůležitějším prvkům patří forum. Také v případě městských souborů 

ve sledované provincii mají pravidelnou dispozici a autorka odpovídajícím způsobem hodnotí 

jejich funkci, uspořádání a význam. Důležitou součástí městského prostoru dále byla divadla, 

veřejné lázně, vodovody a kanalizační systém či mansiones. V následující kapitole autorka 



přistoupila k hodnocení obytné městské zástavby, charakterizuje její základní prvky, ke 

kterým také v Británii patří tzv. dlouhý dům, který v sobě spojuje jak obytnou, tak v mnoha 

případech i komerční funkci. Stručně se věnuje také interiéru obytných domů, které mnohdy 

byly zdobeny mozaikami a nástěnnými malbami. 

Kapitola pátá je věnována kultovním stavbám, mezi které patří „oficiální“ chrámy pódiového 

typu (např. Colchester, York), galo-římské chrámy a konečně také kultovní stavby zasvěcené 

Mithrovi. Tyto sice nejsou v Británii tak časté jako např. Germánii, nicméně patří k důležitým 

kultovním areálům a jejich zařazení je opodstatněné. 

Závěrečná kapitola odpovídajícím způsobem shrnuje význam římských měst v Británii, jejich 

vývoj a stručně nastiňuje jejich význam pro následující období. Předložená práce dokládá 

velmi dobrou orientaci Lucie Petrášové ve vybrané problematice, schopnost ji definovat a 

úspěšně řešit. Je třeba konstatovat, že práci doplňuje podrobný seznam literatury a velmi 

kvalitní citační systém, který u prací tohoto typu není obvyklý. Opět je dokladem solidního 

zvládnutí problematiky. Práci vhodně doplňuje také obrazová příloha, která je vhodně

provázána s textovou částí.

Z těchto důvodů považuji předloženou práci ze vhodný podklad pro obhajobu a dalšímu 

řízení k udělení titulu „bakalář“.
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