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Autorka svou diplomovou prací navázala na práci bakalářskou, věnovanou římským 

fortifikacím v údolí Nilu. Tu podstatně přepracovala a rozšířila. Časový rámec tvoří ustavení 

římské provincie 30 př. Kr. až po příchod Arabů v roce 641 po Kr. (formálně se Egypt stal 

provincií po stanovení tributů).  Tento poměrně dlouhý úsek rozdělila do několika období –

principát, dominát, byzantskou dobu. V následující části práce je autorka stručně hodnotí, 

následně se věnuje dějinám bádání a hlavním publikacím, které se tématu věnují. 

Východiskem pro hodnocení problematiky je obecná charakteristika římských fortifikací: zde 

se zmiňuje o táborech legií (castra legionis), táborech pomocných sborů (castellum), které 

běžně spolu se signálními věžemi, centenarii, praesidii vznikaly podél limitu; užívání termínu 

pevnost je však poněkud problematické v severních oblastech jej můžeme užít v pozdním 

období. Ve sledované oblasti je oprávněný v pouštních oblastech, kdy v sobě spojuje několik 

funkcí (nejen strategicko – taktické), často také správní. Autorka nezmiňuje starověké 

literární prameny, přestože s nimi nutně pracovala. Kromě půdorysu se v práci věnuje také 

stavebním materiálům a vnitřní zástavbě fortifikací. Zde se uplatňují nepálené či pálené cihly 

(západní oázy), případně kámen. Pokud jde o stavební materiály, je možné zmínit také 

rohože, které v kombinaci s nepálenými cihlami zpevňovaly konstrukci stavby (např. Qasr 

Masúda v oáze el Héz). V případě kombinace cihel a kamene je užití pevnějších materiálů 

typické pro definované detaily: v případě Labechy se nejedná o kamenné základy, ale o 

obložení dolních partií stavby. Vnitřní zástavba je většinou nepravidelná (mnohdy se 

soustředí podél obvodových stěn), je pravděpodobné, že patří do pozdních fází existence 

fortifikací. Struktura místností, publikovaná z výzkumu italské nadace CISS, uvádí na rozdíl od 

Reddého (1999) pravidelné uspořádání. Nárožní věže mají zpravidla půlkruhový, podkovovitý 

nebo čtvercový půdorys. Kruhové dispozice věží obecně vznikaly v pozdně římském období; 

pokud jde o lokalitu Ain Labecha, autorka uvádí pouze dvě věže (nezmiňuje severní a 

západní), přestože na publikovaném plánu (obr. 1.26, s. XXX) jsou uvedeny. Dnes jsou 

dochovány do výše bezmála 10m.  

Specifickou problematikou jsou pevnosti ve východní poušti, budované především podél 

důležitých komunikací, spojujících údolí s oblastmi Mons Claudianus a Mons Porphyrites. 

Fortifikační architektura se liší od západní pouště a blíží se spíš táborům předovýchodním. Ať 

už jde o západní, východní poušť, nilské údolí, autorka velmi pečlivě a podrobně shromáždila 

známé a publikované římské fortifikace, a v tomto ohledu splnila zadání práce. Jak bylo 

konstatováno, součástí práce je rozsáhlý seznam literatury, doplňuje ji odpovídající obrazová 

příloha. 



Práce má logickou strukturu, autorka prokázala schopnost zpracování početné a 

strukturované pramenné základny a přinesla její následné hodnocení. Je patrné, že 

odpovídajícím způsobem zvládla diplomový úkol. Drobné překlepy a nepřesnosti nesnižují 

kvalitu práce, kterou považuji za vhodný podklad pro obhajobu a k další řízení pro udělení 

titulu „magistra“.

Navrhuji hodnocení „výborně“.
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