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Předložená práce se zaměřuje na zhodnocení římských vojenských aktivit ve Skotsku, která autorka 

oprávněně pojala v širším rámci působení Římanů v Britanii. Zvolený metodický přístup je pro  

řešení problematiky oprávněný, nicméně v práci nebyl odpovídajícím způsobem naplněn. Tato 

skutečnost je patrná z první a druhé kapitoly, které představují obecný úvod do problematiky. 

Mnoho nadějí v tomto směru neposkytuje ani 3. Kapitola, kde se na straně 22 dozvídáme, že 

v případě Tacitova Agricoly se „jedná spíše o historický román s dobrým příběhem, reálnou hlavní 

postavou, bitvou a šťastným koncem“. Skutečně je tato práce pojata spíše oslavně, nicméně pokud 

autorka takto přistupuje k pramenům, je zřejmé, že nelze očekávat jejich adekvátní zhodnocení pro 

interpretaci nejen archeologických pramenů. To je patrné i v následujících kapitolách. 

V další části práce (kapitola 4.) se autorka věnuje archeologickým dokladům římské 



vojenské přítomnosti, fortifikacím na Glen Forts a Gask Rigde. Tábory, vybudované ve sledované 

oblasti, jsou prezentovány hlavními příklady: Inchtuthil a Newstead. Tato část práce přináší 

podstatné informace týkající se chronologie vojenských tažení a též stručný pohled na charakter 

zkoumaných lokalit. Přesto je třeba konstatovat, že chybí podstatné zhodnocení jejich významu. 

Kladně je třeba hodnotit práci s novější literaturou, ze které autorka čerpá. Problematická je 

však formální stránka práce, kterou lze přisoudit spěchu při dokončování, nicméně s gramatickými  

chybami a poněkud klopotnou formulací se setkáme v každém odstavci.

I přes výše uvedené výhrady konstatuji, že práce je vhodným podkladem pro obhajobu.

Navrhuji hodnocení „dobře“ 

Otázka do diskuse:
Charakterizujte římské vojenské aktivity v Britanii a v Porýní

V Praze, dne 8. 9. 2014        _________________________________
Podpis autora/-ky posudku 


