
Posudek vedoucí práce na bakalářskou práci ŘÍMSKÝ �ÁMOŘ�Í OBCHOD V OBLASTI 
JADERSKÉHO MOŘE �A ZÁKLADĚ �ÁLEZŮ Z LOD�ÍCH VRAKŮ, 

předložené Veronikou Zerzánovou. 

Předkládaná práce má standardní textový (75 stran) i obrazový (41 obrázků) rozsah.  

Autorka se rozhodla zaměřit se na problematiku přepravovaného zboží v oblasti Jaderského 
moře a popsat důležité nálezy, dále popsat námořní trasy v oblasti a nastínit základní principy 
stavby obchodních římských lodí. Ani tentokrát neprojevila autorka téměř žádný zájem o 
konzultace dříve než těsně před termínem odevzdání práce.  

Práce je rozdělena do dvou částí, těžištěm první části i celé bakalářské práce je zcela logicky 
3. kapitola (Náklad antických lodí). Zde autorka vychází z monografie autora M. Jurišiče 
Ancient Shipwrecks of the Adriatic: maritime transport during the first and second centuries AD, 
Oxford 2000, nicméně oproti první verzi bakalářské práce čerpala ještě z dalších dvou 
(základních) publikací.  

Ve druhé části autorka probírá přínos, metody a historii podmořského výzkumu.  

Autorka se tentokrát vyvarovala pravopisných chyb, ačkoli její vyjadřování mnohdy není jasné 
(např. str. 12: „Díky mnoha nálezům známe antické lodě, které se plavily po Jaderském moři 
velmi dobře“.). Na str. 15 nazývá obsah amfor „materiálem“, což v textu působí poněkud podivně.  

Výhrady mám k poznámkovému aparátu, který není zcela konzistentní: pokud autorka cituje ten 
samý zdroj víckrát, obvykle opakuje celou citaci (např. pozn. 46-48), jinde (pozn. 44, 55) používá 
v té samé situaci slovo „tamtéž“. Za naprosto zbytečnou chybu považuji nepřesnost v uvedení 
citované stránky (např. pozn. 101, autorka uvádí, že cituje ze strany 39 uvedené publikace, 
informace se ale nachází na str. 37).  

Při celkovém pohledu bakalářkou práci a zejména na v předchozí verzi diskutabilní 3. kapitolu, 
která byla poměrně důkladně přepracována lze říci, že autorka si vzala jisté ponaučení z výtek, 
které zazněly při obhajobě první verze její bakalářské práce. Proto hodnotím práci jako dobrou a 
doporučuji ji k obhajobě.   

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 7. 2. 2013                                                                Mgr. Martina Čechová 

 


