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Práce, na první pohled obsažná, je členěna do osmi kapitol. Úvodní obsahuje dějiny bádání, dále 

pojednává o chronologii. V této kapitole jsou zmíněny hlavní události, známé z prací starověkých 

historiků či geografů. Zde však chybí odkazy, autorka zřejmě bez dalšího vycházela z práce J. 

Haywooda. Následující část diplomové práce je věnována Británii v době železné a kontaktům 

s kontinentální Evropou, zde autorka hodnotí hospodářskou situaci oblasti, strukturu osídlení, 

náboženské představy i pohřební ritus. V kapitole páté a šesté je zmíněn odkaz na foinického 

(karthaginského) mořeplavce Himilkóna, o jeho aktivitách se však dochovaly pouze odkazy v pracích 

mladších autorů (Plinius, NH; Rufius Avienus, Ora Maritima), autorka vycházela ze sekundární 

literatury (především Potter – Johns). Podobně je tomu u dalších zpráv o kontaktech se starověkým 

Středomořím.   

 Období římské přítomnosti je členěno do několika horizontů: Caesarovy aktivity, obsazení 

v době Claudiovy vlády a následně období druhé poloviny prvního století až počátek století pátého (v 

této části by bylo zajímavé podrobněji zhodnotit dopady Agricolova tažení). Zde je podrobně zmíněna 

hospodářská situace provincie a její postupná romanizace. Následně je zhodnoceno pozdněřímské a 

raně středověké období.  

Pro celou práci je bohužel obecně charakteristická absence odkazů na starověké prameny, 

které autorka často zmiňuje. Pokud jde o tento typ práce, není obvyklé v diplomové práci citovat 

přednášky (viz z přednášky: Dyčka M. 4, 7; takto není možné dohledat bližší informace). Práci lze 

vytknout určité formulační nepřesnosti: namísto „galo-belgické“, správně „galo-belgské“ (s. 75). 

Autorka na s. 79 v souvislosti s augustovským obdobím uvádí nálezy „italských a etruských“ nádob – 

zde není jasné, o jaké předměty jde: termín „etruské“ již není možné v souvislosti s augustovským 

obdobím použít. Autorka pravděpodobně měla na mysli kovové nádoby vyrobené v Kampánii 

(vzhledem k absenci odkazů se můžeme pouze domnívat).  

 Přes výše uvedené připomínky předložená práce dokládá velmi dobrou znalost problematiky, 

výstupy jsou formulovány odpovídajícím způsobem, je zřejmé, že diplomandka splnila zadání práce a 

proto ji doporučuji jako vhodný podklad k obhajobě s hodnocením velmi dobře.  
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