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Jak autorka píše již v anotaci, ve své práci si klade za cíl popsat environmentální vývoj 
egyptské Západní pouště v římském období ve vztahu k osídlení a aktivitám obyvatelstva 
především oáz. Chronologicky se pak omezuje na období 1.-6. století po Kr.

V relativně stručném, ale výstižném úvodu autorka přibližuje cíle i metodu práce a mimo 
jiné zde vysvětluje význam životního prostředí pro formování způsobu života lidí v antice. To je 
zvláště srozumitelné v extrémně suchém, pouštním prostředí egyptské Západní pouště.

Následující kapitola se věnuje Egyptu pod římskou nadvládou, charakteristice pramenů, 
které máme k dispozici, dějinám Egypta a působení římské armády v tomto prostředí.

Další kapitola (třetí) pojednává o environmentální podmínkách z hlediska geologického, 
hydrologického, klimatologického a z hlediska působení člověka v tomto prostředí.

Čtvrtá kapitola se ve stručnosti věnuje dnešnímu poznání římské vojenské přítomnosti 
v Západní poušti, konkrétně v oázách, které jsou pojednány v rámci jednotlivých podkapitol a dále 
komunikacím mezi nimi. Stručná podkapitola je pak věnována římské armádě ve Východní 
egyptské poušti.

Pátá kapitola diskutuje metodiku zkoumání osídlení v době římské v prostoru egyptské 
Západní poušti.

Následuje stručný, avšak zdařile koncipovaný závěr.

Z formálního hlediska je předložená bakalářská práce Bc. Parvoničové vzorně upravená, 
graficky jednotná a obsahuje jen velice málo překlepů a podobných přehlédnutí. Její struktura je 
logická, srozumitelná a tématu i cílům práce přiměřená. Potud lze autorku za její výtvor chválit. 

Oponent však při četbě této práce řešil poněkud jiný problém, a to ten, že autorka se ve 
svém bádání poněkud odchyluje od názvu i původního zadání práce. Přílišný důraz klade na 
environmentální stránku svého výzkumu, přičemž je ovšem třeba uznat, že na tomto poli odvádí 
skvělou práci a pohybuje se velice zdatně v interdisciplinárním prostředí environmentálním i 



archeologickém. Jistě zde zužitkovala již dříve nabyté zkušenosti z práce na relativně příbuzně 
orientovaném tématu její bakalářské práce na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. 
(Dlužno dodat, že autor posudku tuto dřívější práci viděl a srovnáním lze konstatovat, že pro ÚKAR 
autorka vypracovala text zcela nový.) Nicméně jejím úkolem bylo pojednat spíše o působení římské 
armády v prostředí egyptské Západní pouště. Název čtvrté kapitoly dával naději, že o něm i 
pojedná. V tomto ohledu však text zůstává za očekáváním a informace jsou spíše povrchní a 
vztahují se více k oázám než k působení římské armády v nich. Tato disbalance je o to 
pozoruhodnější, že sám autorčin školitel se mnoho let soustavně výzkumu zmíněných oáz i otázkám 
římské armády věnuje. Autorka dokonce necituje jedinou z jeho publikací, třebaže právě tam by 
inspiraci k úvahám na příslušné téma hledala dle mého soudu nejsnadněji. I přes to se však autorka 
dokázala v závěru práce k působení římské armády v daném prostředí celkem smysluplně vyjádřit.

Autor posudku však cítí povinnost konstatovat, že autorka zpracovala nadprůměrné 
množství v naprosté většině cizojazyčných zdrojů a z hlediska environmentálního přístupu k tématu 
je značně pokryla či přímo vyčerpala. Práci, která takto vznikla, proto považuji za velice kvalitní 
z hlediska formy i obsahu. K navrhované známce mne vede jen autorčino odchýlení se od 
školitelova zadání.

Proto doporučuji předloženou bakalářskou práci k obhajobě a navrhuji ji hodnotit jako 
VELMI DOBROU.
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