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Práce je zaměřena na specifickou oblast Dekapole v době římské, kulturně i ekonomicky vyspělé 

oblasti syropalestinské oblasti. Osídlení je podrobeno analýze odděleně jak pro samotná města, tak 

i jejich ho venkovské zázemí (v tomto ohledu bych považoval za vhodnější spojení obou okruhů 

v jedné kapitole). Práce je po metodické stránce (kterou považuji za naplněnou) vedena 

odpovídajícím způsobem a je vhodná po řešení zvolené problematiky. Práce má tedy logickou 

strukturu, je přehledně koncipována a závěrečné shrnutí zachycuje všechny podstatné řešené 

okruhy. Lze ocenit práci s literaturou, která je oproti srovnatelným pracem velmi obsažná, z textu je 

patrné, že města Dekapole v mnoha případech zná z vlastní autopsie. Přesto lze připojit několik 



poznámek: práce vyžadovala před odevzdáním jazykouvou kordekturu; opodstatněné není ani 

opomenutí literárních, případně epigrafických pramenů, které by solidní výstupy rozšířily (přestože 

tento krok v úvodu autor zdůvodňuje). Práci považuji za vhodný poklad doporučuji a pokládám ji 

za vhodný podklad k obhajobě. 
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Jaký jazyk převládal v úředních/epigrafických památkách v době římské ve sledované oblasti 
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