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stol. př. Kr. až 5. stol. po Kr. 

 

Po úvodu je první kapitola věnována historii Garamantů a přehledu archeologických 

výzkumů v dané oblasti, druhá typologii garamantských hrobek a jejich pohřebištím. Třetí 

kapitola podává stručný přehled dějin Numidie; čtvrtá shrnuje evidenci o numidských 

pohřebních stavbách – o tumulech a věžích. Pátá kapitola se zabývá pozdě antickými a raně 

středověkými hrobkami oblasti Magrebu, na kterých je patrný vliv numidských hrobek. Velice 

stručný a obecný závěr je formulován neobratně a působí dojmem jazykově neupraveného 

překladu z anglické předlohy. 

Seznam literatury je rozsáhlý, prozrazuje její znalost, způsob citací odpovídá obvyklé normě,  

včetně citací internetových stránek. Obrazová příloha je rozsáhlá a instruktivní, podle 

možnosti kvalitní a s řádnými odkazy na prameny ilustrací. Překlepů je v práci jen velmi málo, 

zato stylistických neobratností mnoho. 

Práce vcelku úspěšně shrnuje - poprvé a tedy v českém prostředí pionýrsky - základní 

poznatky o pohřebních stavbách Garamantů a Numidů. Jako taková je dobrým a užitečným 

podkladem pro další zralejší přístup k dané problematice. Nezdá se ovšem, že by autorka 

v tomto stadiu přístupu k tématu přinášela vlastní kritická stanoviska a samostatné 

hodnocení pečlivě evidovaných a probíraných pramenů. Nešlo jí zřejmě v zobecňujícím 

nadhledu o podrobnější kritické analýzy výsledků srovnávání uvnitř zkoumaných regionů, ani 

o syntetické hodnocení garamantských a numidských hrobek v širším měřítku -  v kontextu 

helénistického a římského Středomoří. Přesto jde o dobrou rešerši příslušné problematiky 

s dobrým pochopením předloh, někdy ovšem dosti neobratně přeložených.  

Zřejmě větší část textu tvoří doslovný neupravený překlad autorčiných předloh, nikoli vlastní 

promyšlené formulace.  Mnoho je v textu anglicismů, některé pojmy nejsou přeloženy dobře 

– tak např. jádro ze sutin by mělo být lépe střed zdi tvoří zásyp, často jde o neobratný 

otrocký překlad, na s. 29 „využití kamene bylo dáno tím, že v blízkosti byly početné zdroje 

pro těžbu“, naopak „absence kamenných bloků při výstavbě byla dána tím, že Al Hatia se 

nachází v oblasti, kde je nejbližší možné místo pro těžbu kamene vzdálené  3 km“; na str. 34 

„došlo k progresu“. Rozhodně chybí jazyková úprava otrocky přeložených formulací závislých 

na anglických předlohách tak, aby finální text zněl správně česky. Neobratný je i sám titul, 

„v časovém horizontu“ je nepotřebný kalk. 



Vcelku jde přes uvedené nedostatky bezpochyby o práci užitečnou, zasluhující si stát se 

podkladem obhajoby. 
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