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Slovní hodnocení práce: 

Předložená práce se v úvodu zevrubně zabývá římskými taženími na území dnešního 
Skotska. Jádrem bakalářské práce jsou druhá až čtvrtá kapitola. Zatímco v druhé kapitole je 
flávijská okupace Skotska prezentována především skrze antické psané prameny, ve třetí jsou tyto 
prameny kriticky zhodnoceny ve světle nejnovějších archeologických výzkumů. Přínosné je 
především zasazení Tacitova literárního díla do kontextu jak nových skutečností, tak událostí v 
Římě v 1. stol. po Kr., které samozřejmě měly vliv na průběh tažení na území dnešního Skotska. 
Čtvrtá kapitola shrnuje stav archeologického poznání první římské okupace Skotska. Pátá kapitola 
pak stručně prezentuje římskou armádu v Británii a působí spíše nadbytečně, nezapadá do kontextu 
celé práce a tím spíše jejího závěru.  

V šesté kapitole se pak autorka pokouší prezentovat vztahy a interakce mezi římskými 
okupanty a původními obyvateli antické Caledonie. Bohužel i díky neznalosti místní topografie (s. 
49 - ...na lokalitě East Lothain se nacházelo hradiště Traprain Law... East Lothian není lokalita, ale 
jedna z 32 správních oblastí Skotska) a faktografie pozdní doby železné v severní Británii (s. 49 – 
Mnoho z místních hradišť jako Hyndford, Crannog a Torwoodlee, se nacházelo blízko římských 



táborů… Lokality v citovaném textu jsou pouze dvě a jmenují se Hyndford Crannog a Torwoodlee 
Brooch – ROBERTSON 1970, nikoli 200 ale 204) působí kapitola spíše zmatečně a zbytečně 
paušalizuje (s. 48 - V době Agricolova tažení to vypadá, že měl nadvládu kmen Kaledoňanů (jelikož 
Tacitus o jiném kmeni nemluví) ). Závěr je v rozsahu strany a čtvrt velmi stručný. 

Beze sporu největším nedostatkem práce je množství pravopisných chyb (v průměru 5 na 
jednu stranu textu – 254 chyb na 50 stranách textu – viz. s. 12, 17, 23, 52). Ve skloňování 
latinských jmen a slov je také řada nedostatků (viz. s. 23 - … tábor byl založen již Agricolovým 
předchůdcem, Q. Petillius Cerialise ; s. 33 - Důvodem, proč byl vytvořen jiný  vstup  než  normálně,  
mohla  být  inovativní  myšlenka jediného praefectus castrorum. ; atd.). Z metodologického hlediska 
autorka opakovaně nerozlišuje mezi římskými pevnostmi (angl. forts) a pochodovými tábory 
(marching camps) a obojí nazývá tábory (s. 18, 26, 28).  

Práce s literaturou je místy také problematická. Předně i když je monografie (či jen její část) 
přístupná na internetu, například v rámci Google Books, nečiní to z ní internetový zdroj (viz.  
BÉDOYÈRE, G. de la 1999: The Roman army in Britain. Stroud. ; JONES, R. 2011: Roman Camps in 
Scotland. Edinburgh. ; WOLFSON, S. 2008: Tacitus, Thule and Caledonia. BAR British Series 459. 
Oxford). Problémem je především fakt, že u zmíněných monografií nejsou uvedeny citované 
stránky a informace v textu bakalářské práce pak dost dobře nelze ověřit. 

Dalším problémem při práci s prameny je fakt, že autorka někdy chybně interpretuje 
prameny, které cituje – např. s. 29 - Po nových výkopových pracích na věžích na systému Gask 
(Greenloaning, Shielhill a Huntungtower) se objevily dokonce až 3 fáze strukturální změny. To 
znamená, že věže byly za doby svého používání 2krát přestavěny. Ukazuje to tedy na delší okupaci 
věží, než se původně myslelo (WOOLLISCROFT 1999, 293; GLENDINNING et al. 2000, 257). Reálně je v 
obou citovaných textech zmiňována jen jedna přestavba a tedy "2 fáze strukturální změny" – But 
there the Project has modified the picture considerably, because excavations at the two towers of 
Greenloaning and Shielhill South (Woolliscroft – Hoffmann 1997 ftc.) have found two structural 
periods in both. (WOOLLISCROFT 1999, 293) ; Notably, apparent evidence of  multiple structural 
phases of tower construction had been detected at some towers examined as part of the Roman 
Gask Project (e.g.  Greenloaning,  Shielhill  South) (GLENDINNING et al. 2000, 257) ; jinde v textu 
se skutečně odkazuje na 2 fáze, ale výstavby (!) - At both Greenloaning and Shielhill South towers  
Woolliscroft has argued for comparable evidence of corner-post replacement reflecting two  phases 
of  tower construction (GLENDINNING et al. 2000, 285). 

Chybné je rovněž tvrzení, že guvernéři a velitelé legií byli voleni (např. s. 22, 45) nebo že 
"Do  těchto jednotek (Auxilií) se  počítaly  všechny  ne  legionářské  části  římského  vojska" (s. 45). 
Takovéto výroky se v textu dle oponentova názoru nachází spíše z nedostatečné kontroly výsledné 
podoby bakalářské práce ze strany autorky, než z vyslovené neznalosti reálií. Práci totiž nelze 
hodnotit z obsahového hlediska jako vysloveně špatnou, především srovnávání starších poznatků s 
novými závěry je přínosné. Zmiňovaná reinterpretace Tacitova díla a jeho zasazení do kontextu 
nových archeologických poznatků jsou také prezentovány správně. 

Závěrem lze shrnout, že práce působí dojmem, jako by byla psána narychlo a bez dostatečné 
kontroly jak formálních náležitostí (pravopis, stylistika, formátování textu), tak věcných závěrů 
(práce s literaturou a citacemi, nepřesnosti v antických a topografických reáliích). Kdyby autorka 
před odevzdáním práce zmíněné nedostatky odstranila, určitě by se jinak zajímavá práce dala ocenit 
lépe než jen hraničním hodnocením 3. 
 
Otázka do diskuse: 
Jak mohl vypadat proces dobývání Skotska v 1. stol. po Kr. ve světle nových poznatků? 
 

 
V Praze dne 10. 9. 2014       Podpis autora/-ky posudku  


