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Předložena práce je věnována poznání možností komunikací a průběhu cest v centrálním 

Bulharsku, oblasti Staré Planiny, od období formování thrácké společnosti až do pozdní doby 

římské. Pohoří Stará Planina představuje důležitý geografický (a v ranějších obdobích do 

určité míry i kulturní) předěl mezi jižní částí starověké Thrákie, provázané s oblastmi 

Hornothrácké roviny, východního Balkánu a územím jižně od pravého Dolnodunajské roviny. 

Diplomový úkol stanovil postup zpracování historických, archeologických pramenů v dané 

oblasti v porovnání s využitím výstupů prostorových analýz.

Diplomandka při řešení daného úkolu rozdělila práci do 9 dále členěných kapitol. 

Zvolený postup je odpovídající a umožnil autorce pochopení, zpracování a následné 

hodnocení dané problematiky. Stručné hodnocení geografických a geomorfologických 

podmínek je nutné pro další práci: složitý terén byl obtížně prostupný ještě v moderní době a 

tak pro predikci schůdnosti je vhodným modelovým prostředím. Čtvrtá kapitola přináší 

stručné hodnocení vývoje osídlení především v období mladšího pravěku, helénistickém a 

římském. Přehled je v této části zaměřen především na hodnocení obecnějším rámci 

starověké Thrákie. V této kapitola autorka však jen stručně zmiňuje úlohu římské armády a 

měst pro budování komunikací (s. 18): v tomto ohledu již zde mohla být mezi důležitými 

městy (která v komunikaci hrála důležitou úlohu) být zmíněna Serdica, Philippopolis, 

Hadrianopolis, případně Diokletianopolis, Augusta Traiana, případně Odessos, Mesambria 

(podrobněji je uvedeno až na str. 27). Další podrobnější charakteristika thráckých a římských 

cest přináší kapitola 6.1.1. a 6.1.2. V této části nepovažuji za příliš šťastné užití termínu 

„občerstvovací stanice“ (s. 22), připomínající německý výraz „Raststätte“; vhodnější je spíše 

přepřahací stanice (mutationes), ubytovny (mansiones). Při hodnocení římských cest P. 

Mašková pracuje také s opisy starověkých map a popisů cest: do této skupiny patří 

především Tabula Peutingeriana, Notitiae Dignitatum (v práci je pouze krátká zmínka, 

pramen je důležitý také pro správní otázky), itineraria a milníky. Tento soubor pramenů je 

pro poznání cest v dané oblasti nezastupitelný diplomandka jej vhodně využila pro další 

zpracování problematiky. 
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Mezi stěžejní části předložené diplomové práce patří kapitola 8. Zde autorka 

přistupuje k aplikaci metod prostorové analýzy v prostředí ArcGIS, které jsou v archeologii již 

užívány poměrně běžně. Nicméně jde-li o zvolenou oblast, ta dosud nebyla podrobněji 

zpracována: autorka v tomto ohledu vycházela a navazuje na projekt TRAP, vedený 

v Hornothrácké nížině A. Sobotkovou. Využití těchto dat se stalo vhodným podkladem pro 

posuzovanou práci. P. Mašková nejprve charakterizuje zvolenou metodu a popisuje 

jednotlivé postupy pro modelaci terénu, jeho základní charakteristiku a následně také 

modelování optimálních směrů a tras pro vedení cest členitou oblastí Staré Planiny. V této 

části autorka prokázala dobrou znalost této metody. Následně přistoupila k samotné 

predikci, kde se opírá o archeologická data (publikované výsledky archeologických výzkumů). 

Pro modelování nejprve využila tři vybrané linie: Eskus – Filippopolis, Novae – Augusta 

Traiana a Nicopolis ad Istrum – Kabyle. Za hlavní výstup práce považuji kapitolu 9.4., kde je 

řešena predikce hlavních thráckých a římských cest, severojižně procházejících Starou 

Planinou. Analyzuje nejprve hlavní spojnice v thráckém období a poté raně, resp. 

pozdněřímské komunikace. Východisky pro predikci jsou známé prvky starověkého osídlení 

(pevnosti, sídliště, města), spojené modelovanými trasami. V tomto ohledu je jistě 

opodstatněné konstatování na str. 48 a 50, naznačující možné chyby, vyplývající ze stavu 

bádání (absence) odpovídajících lokalit. V tomto ohledu můžeme spatřovat současné hranice 

použitých metod: je oprávněné je považovat za východisko pracovat s nimi pracovat 

pravděpodobnosti, využít je především pro další realizaci dalších terénních a především 

prospekčních metod a další zpřesnění nových vstupních prvků.

Diplomandka prokázala velmi dobrou znalost problematiky, schopnost práce 

s rozdílnými druhy pramenů a zvládnutí postupů prostorové analýzy stejně jako následného 

vyhodnocení, kde uvážlivě formuluje závěrečné hodnocení. Zadání práce bylo splněno, práce 

splňuje požadovaná kritéria. Z těchto důvodů ji považuji za vhodný podklad a doporučuji ji 

k obhajobě.
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