
Posudek školitele na magisterskou práci 

„Spatial Analysis of Early Roman Fortifications in 

Northern Negev“, předloženou Adamem Pažoutem 
 (104 stran textu, 45 obrazových tabulí, Praha, 2015) 

Adam Pažout se již od bakalářského studia specializuje na oblast Palestiny v pozdně 
helénistické a římské císařské době. Tento svůj zájem zhodnotil i v navazujícím studiu. Jím 
předložená diplomová práce představuje skvělý příklad práce psané sice od stolu, ale 
využívající novým způsobem již publikovaný archeologický matriál v kombinaci 
s geografickými daty za využití geografických informačních systémů. S ohledem na předem 
plánované publikování této práce byl zvolen pro její napsání anglický jazyk. Je třeba říci, že si 
autor s jazykovou stránkou poradil velmi dobře a nakolik mohu posoudit, napsal velmi 
kultivovaný a zralý text. Právě s ohledem na jazyk práce a na detailní znalost prostředí i 
problematiky římských opevnění na Blízkém východě byl za oponenta navržen Dr. Michael 
Eisenberg z Haify. 

Diplomant musel pro vypracování práce projít řadou přípravných kroků – za svých návštěv 
Izraele se seznámil nejen s veškerou potřebnou – a u nás nedostupnou – literaturou, ale 
podnikl také cesty do terénu, aby se s památkami zájmové oblasti osobně obeznámil. Rovněž 
v oblasti GIS si musel osvojit nejen běžné uživatelské činnosti, ale i poměrně sofistikované 
analytické postupy (zejména dnes v archeologii velmi populární Viewshed a Least-cost-path), 
přičemž pro jednotlivé analýzy používal různé programy (ArcGIS a QGIS s nástroji sady 
GRASS) na základě vlastních testů vhodných algoritmů (str. 76). 

Adam Pažout si stanovuje v úvodu práce čtyři hlavní cíle: zevrubný popis všech obranných 
staveb v regionu (z daného období), analýzu jejich prostorového umístění včetně vzájemných 
vztahů mezi nimi, vztahů ke komunikacím i civilním sídlištím v jejich zázemí a okolí a 
posouzení možností vojenské signalizace, a následně zhodnocení jejich přesné funkce a 
postulování obecných závěrů s ohledem na vývoj fortifikací mezi dobou Héroda Velikého a 
povstání Bar Kochby. 

Obsahově je dále práce rozdělena na úvodní metodologické poznámky, podrobný historický 
nástin (kap. 1) a detailní představení dat – poznatků o pevnostech v kap. 2 a k sídlištím v kap. 
3. Hlavní přínos práce je obsažen v kapitole 4. Prostorová analýza. Stejně jako vidíme jasnou 
a logickou strukturu v obsahu práce, je logicky organizována také každá jednotlivá část. Text 
není zatížen zbytečným balastem a vyjma historického exkursu, který přeci jen mohl být 
stručnější, uvážíme-li, že ke sledované oblasti se vztahuje jen v obecné rovině (pro lokální 
dění chybí písemné prameny), dokázal v ostatních kapitolách sdělit právě jen to potřebné. 
Vyzdvihnout je třeba nejen metodologicky jasně definovaný přístup, ale i schopnost dále 
zkoumat a rozebrat výstupy z gisových analýz a formulovat patřičné hypotézy i závěry, 
dokladem budiž například kapitola 4.4 s diskusí k jednotlivým segmentům zájmu práce: 
opevněním, okolním sídlištím a také komunikacím, které daný region propojují uvnitř a 
spojují s okolím. Opět lze jen vyzdvihnou, že se autor Adam Pažout nespokojil s 
virtuálními modely cest, ale koreloval je s mapovými podklady zobrazujícími stav v nedávné 
minulosti a na základě těchto srovnání své závěry a intepretace korigoval (str. 84-85). 

Závěr práce jasně shrnuje dosažené výsledky, nastoluje diskusi stran obecné římské strategie 
obrany hranic, k níž se autor staví skepticky. Pro publikaci této práce by bylo vhodné ještě 



srovnat situaci zde v Negevu s jinými částmi římské hranice, kde analogické otázky 
prostorových souvislostí rovněž řešeny, případně zaujmout stanovisko k tomu (jsou-li k tomu 
data), jestli a jak se situace změnila v následujícím období. 

Lze tedy shrnout, že se Adamu Pažoutovi podařilo beze zbytku dosáhnout vytýčených cílů za 
využití dobře zvolených metod a softwarových nástrojů, doložil své výtečnou schopnost 
práce s literaturou, a to jak s písemnými prameny, tak s moderní odbornou. Formální stránka 
práce je na vysoké úrovni. 

Předloženou práci považuji za nadstandardní podklad pro obhajobu a k získání 

magisterského titulu a navrhuji jednoznačně ohodnotit výborně.  
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