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Komplexy římských lázní obecně patří vzhledem k použitým stavebním materiálům a 

technologiím k nejlépe dochovaným a též prozkoumaných stavebním souborům. Do této 

skupiny patří také lázně Pollena Trocchia, ležící na sz. úpatí Vesuvu, jež jsou tématem 

předložené diplomové práce.  

Práce je rozdělena do několika kapitol, počínaje obecnou charakteristikou římských lázní ve 

sledovaném regionu. Autor se následně věnuje metodice, užité při zpracování souboru: zde 

je třeba vyzdvihnout aplikování fotogrametrie (s. 32) a strukturální analýzy dochovaného 

zdiva. Hlavní část práce je věnována podrobnému popisu samotných lázní (místnosti A – Q; s. 

15 -  31). V této části je zřejmá autorova erudice a též účast na prospekci a dokumentaci 

lokality. Z této skutečnosti vychází také charakteristika uspořádání komplexu (fig. 11), snaha 

o jeho interpretaci, vycházející z paralel a dalších pramenů. Přínosem práce je definování 

účelu jednotlivých místností, návrh postupu při jejich procházení, resp. použití. Pozornost je 

též věnována zásobování vodou, reservoárům a systému podlažního vytápění lázní. V tomto 

ohledu je determinující skutečnost celkového prozkoumání therem, resp. poznání jejich 

zázemí, které leželo mimo zkoumanou plochu. Lze souhlasit s autorovým konstatováním, že 

lázně tvořily součást rozlehlejšího komplexu villového charakteru.  

Hlavním přínosem předložené práce je dokumentace a nástin interpretace dochované zdiva 

lázní: autor vychází především z vlastních pozorování, dokumentuje a definuje dochované 

zdivo. Tyto výstupy jsou kvalitně prezentovány též graficky. Dalším přínosem je rekonstrukce 

zaklenutí centrálních místností lázní, které kromě textu prezentuje též graficky (s. 40 -41, 

obr. 12). 

Přestože práce nepřináší konstatování týkající se přesnější chronologie lázeňských komplexů 

(v tomto ohledu nebylo možné je definovat), je třeba vyzdvihnout způsob zpracování a 

prezentace lázní Pollena Trocchia, vycházející nejen z několikaleté účasti na výzkumu, ale též 



z pečlivé dokumentace stavebních reliktů a v neposlední řadě také návrhu jejich 

rekonstrukce. Bc. Souček splnil zadání práce, prokázal schopnost analytického hodnocení 

stavebních prvků a fází, včetně jejich vyhodnocení.    

Z těchto důvodů považuji práci za vhodný podklad pro obhajobu a doporučuji ji k dalšímu 

řízení k udělení titulu magistr.  

Navrhuji hodnocení „výborně“.   
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