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Předložená bakalářská práce má celkem 77 číslovaných stran, z toho tři strany tvoří soupis 
použité sekundární i primární literatury a dvacet tři stran tvoří obrazová příloha s popisky, jejichž 
součástí jsou i zdroje obrázků.

Autorka si klade za cíl pojednat o složitém fenoménu romanizace na konkrétním území, 
kterým je Británie a v konkrétním časovém horizontu (převážně první století po Kristu).

Proto v poněkud příliš stručném úvodu (jako kapitola má číslo 1) práce autorka přibližuje 
dějiny bádání v tomto tématu a také problémy, které s sebou tato snaha přináší. Upozorňuje 
především na potřebu znalosti kultury obou zúčastněných stran. Zároveň se autorka vymezuje ve 
svých cílech, zdaleka nehodlá pojednat o romanizaci ve všech jejích aspektech, ale celkem rozumě 
se chce soustředit na ty aspekty, které je archeologicky celkem snadné sledovat (nikoli 
interpretovat).

V souladu s výše řečeným se Bělohoubková v kapitole 2 věnuje představení prostředí 
předdřímské Británie, tedy prostředí, které bylo následně romanizováno a které, dle její koncepce 
nebylo jen pasivně přijímajícím, ale také aktivně spoluvytvářejícím pozdější římsko-britské 
prostředí. Přibližuje sídlištní strukturu, pohřby, kult a další aspekty tehdejší Británie, a to 
v souvislosti s Caesarovou invazí na ostrov.

Následující kapitola popisuje kampaň císaře Claudia v širokých souvislostech dříve 
popisovaných aspektů.

Kapitola 4 hovoří specificky o romanizaci Británie, zvažuje její aspekty, způsoby 
provádění, aktéry a také diskutuje to, zda šlo ze strany Říma o cílenou strategii s jistou metodou. Po 
úvahách nad osídlením a jeho materiální kulturou diskutuje i romanizaci myšlenkového světa 
tehdejších obyvatel Británie a především jejich kultů, a to v souvislosti s výskytem typicky 
římských importovaných kultů.

V záběru autorka stručně shrnuje předchozí fakta a nastiňuje své pojetí tématu na základě 
předtím probraných názorů dalších odborníků.

Předložená bakalářská práce je z hlediska úpravy, jazykové úrovně a gramatiky velice 
dobře zvládnutá, pečlivá a úhledná. Chyby tohoto druhu se v ní až na nepatrné výjimky pramenící 
spíše z nepozornosti nevyskytují. Tak např. v obsahu figuruje jako kapitola 7 jedna z položek 
bibliografie. K obsahu práce si však dovolím vznést několik připomínek, snad pramenících 
z osobních zkušeností:

Nejprve spíše formální připomínky. Proč autorka používá termín „hillfort“ s velkým 
písmenem jako „Hillfort“? 



Na s. 16 by patrně bylo vhodnější hovořit o sponách než brožích a o něco níže překlep, 
který hovoří o jámě, která je „rektagulární“ je úsměvný svou konotací posouvající objekt do sféry 
lidské anatomie.

Sympatická práce autorky s primární literaturou a časté, výmluvné a osvěžující citáty 
z latinských autorů jsou bibliograficky někdy neurčité – např. Tacitus jako autor vícera spisů musí 
mít uveden, o který spis jde.

Taktéž by někdy bylo vhodné hustěji odkazovat na zdroje tvrzení, jsou-li převzata od 
jiných.

Autorka ve snaze strukturovat text maximální možnou měrou dochází k podkapitolám o 
dvou nebo třech řádcích a je otázkou, zda mají takovéto celky v práci nějaký význam (např. 2.3.3. a 
2.3.3.1.).

Podobně bych se přimlouval za to, nenazývat závěrečné části jednotlivých kapitol 
závěrem, ale spíše jako souhrn. Závěr by měla mít práce jeden, a to ten skutečně konečný.

Vedle těchto připomínek jsou zde i otázky obsahové. Poslední tři věty podkapitoly 3.3. na 
s. 31 se mi zdají být formulovány neobratně a nejednoznačně. Může je autorka při obhajobě 
vysvětlit? V jakém smyslu zde například hovoří o romanizaci?

Na s. 33 autorka zmiňuje Collingwooda a nativistickou školu s jejich názory. Kde jsou 
odkazy na příslušné publikace? A kým je na téže straně dole vyčítáno Haverfieldovi jeho 
stanovisko? Jaké nejnovější poznatky jsou protiargumentem?

K závěru práce: lze s autorkou souhlasit stran spontaneity romanizace jako neřízeného 
procesu ani Římem ani nikým jiným. Škoda, že autorka v závěru nenalezla odvahu trochu 
teoretizovat o tomto procesu, jeho aktérech a faktoru času, který z hlediska vývoje postojů 
k římskosti některých aspektů života v Británii jistě hrál klíčovou roli. Jakou roli mohla hrát 
například generační zkušenost obyvatel Británie a pozvolná změna postojů?

S ohledem na výše řečené a i přes připomínky mám za to, že autorka jasně prokázala svou 
schopnost práce s odborným textem i schopnost takový text vytvořit se všemi jeho náležitostmi 
formálními, strukturálními i obsahovými. Využila v dostatečné míře dostupných a relevantních 
zdrojů informací. V zadaném tématu se zorientovala a její bakalářská práce splňuje nároky na 
takovou práci kladené.

Proto doporučuji předloženou bakalářskou práci k obhajobě a bude-li úspěšná, navrhuji 
ji hodnotit jako VÝBORNOU.
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