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Předložená bakalářská práce Lucie Götzové má celkem 56 stran textu, z toho tři strany tvoří soupis 

obrazové přílohy a čtyři strany jsou soupisem použitých zdrojů (prim. a sek. literatura+ internet). 

Obrazová příloha na konci práce čítá celkem 56 obrázků, map a plánů. 

Autorka práci rozčlenila do šesti textových částí. V jednostránkovém úvodu (číslován jako kapitola 

1) se přidržuje spíše obecnějších tvrzení zasazených do kontextu historického vývoje v Římě 

(autorka zpracovává i termíny jako aedes vs. templum) a jen poslední odstavec se týká toho, jak je 

práce konstruována. Bohužel, nic se nedozvídáme o cílech, způsobu a metodě řešení ani o 

topografickém nebo chronologickém vymezení práce. Některé tyto údaje autorka umístila do 

abstraktu. 

Dále autorka stručně charakterizuje římský chrám z architektonického hlediska a navazuje 

kapitolou o stavební technice, která čítá pouhých 11 řádků textu, což je velká škoda, neboť právě 

tato oblast nabízí nástroj k pozdějším úvahám o konkrétních chrámech. Kapitola 4 o stavebním 



kameni je naopak zpracována přehledně a dostatečně a i později, když autorka mluví o konkrétním 

kameni, čtenáři dobře poslouží. 

Kapitola 5 je stěžejní částí práce. Pojednává o celkem 36 autorkou shromážděných chrámech, které 

teritoriálně a chronologicky do práce náleží. Zde se s proměnlivými úspěchy snaží shromáždit 

dostatečné množství údajů k jednotlivým stavbám. Využívá více či méně systematicky antické 

písemné prameny a tam, kde je to možné, i archeologická data. Ne všechny chrámy byly 

archeologicky detekovány – nabízí se otázka, podle jakého klíče jsou chrámy v kapitole seřazeny a 

zda by nebylo vhodnější kapitolu rozdělit na chrámy archeologicky doložené a zkoumané a chrámy 

doložené jen literárně. 

Ve stručném závěru autorka částečně rekapituluje obecná tvrzení z úvodu, částečně zde provádí 

kritiku některých písemných pramenů (Livius, Varro). Je škoda, že zde nezužitkovává některá 

shromážděná data v příloze 9, která je pokusem o třídění dat v tabulce. Na to však tabulka sleduje 

příliš málo parametrů, ale i tak, bylo možné s pohledem do mapy Říma na časovou osu činit určité 

závěry. K tomu se však autorka neodhodlala. 

Autorčin sloh je mnohdy poplatný (cizojazyčné) předloze a slovosled mnohdy není zcela český. 

Podobně text obsahuje řadu překlepů, chyb a neobratných či nesrozumitelných formulací. Např. 

v závěru (s. 49) autorka tvrdí, že: „…mezi náboženstvím a politikou nebyl rozdíl. Jedno bez 

druhého nemohlo fungovat.“ Není pochyb o tom, že provázány obě sféry byly, ale rozdíly zde 

jednoznačně byly. V kap. 5. 34 autorka opakovaně hovoří „ostrovu Tiber“, což je těžko 

pochopitelné. 

Celkově lze konstatovat, že předložená bakalářská práce je uspokojivě po formální stránce upravena 

i vnitřně logicky komponována. Autorka k jejímu zpracování využila přiměřené množství odborné 

literatury (vesměs cizojazyčné), byť se spíše vyhnula článkům v periodikách. I tak se však 

s uvedenou problematikou slušně seznámila a zvládla splnit požadavky kladené na vypracování 

bakalářské práce. 

 

Z uvedených důvodů navrhuji předloženou bakalářskou práci hodnotit jako DOBROU. 

 

 

Otázka do diskuse: 

Do jaké míry se v odkrývání chrámů v Římě prolínají nálezy architektury a depozity svědčící o 

kultovní aktivitě? 
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