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Slovní hodnocení práce: 

Práce Martina Krnáče sleduje zajímavý fenomén dynamiky osídlení vybraného regionu antického 

Středomoří. Autor přistoupil ke komparaci změn osídlení městských center Dekapole a venkovských 

oblastí v jejich zázemí. Stav poznání druhé uvedené skupiny je torzovitý, proto také analyzované 



oblasti nejsou otázkou nejvhodnějšího výběru autorova, nýbrž pouze představují „vynucené“ 

případové studie pro subregiony, kde nějaké povrchové průzkumy proběhly. 

Autor, jenž sám sledovanou oblast navštívil, pečlivě sebral dostupná data a přistoupil k jejich analýze, 

stejně jako k závěrečné syntéze. Práce je psána srozumitelným a logickým slohem, autor se přísně 

drží vytýčeného zadání a neodbíhá k podružnostem. Jako školitel musím vyzdvihnout příkladný 

přístup ke konzultacím a pružné využití mých podnětů k úpravám práce. 

V práci samozřejmě najdeme rezervy: např. témata, jež by zasloužila další argumentaci a bližší 

zkoumání. Příkladem je posouzení míry helenizačních a romanizačních tendencí, které lze dobře 

sledovat například na epigrafických památkách, jejich četnosti, distribuci a pochopitelně i na jejich 

obsahu. Je ale zároveň zřejmé, že jejich podchycení by rozsah práce neúměrně zatížilo.  

Práce splňuje všechny formální náležitosti a dokládá schopnost autora samostatně pracovat 

s odbornou literaturou, formulovat vlastní názor, a jednoznačně představuje dostatečný podklad pro 

obhajobu a k získání titulu bakalář. Navrhuji výborné hodnocení. 

Otázka do diskuse: 

Mají konkrétní významné historické události římské historie, zejména ty se vztahem k studovanému  

regionu, přímý vliv na rozvoj městského osídlení a zemědělského zázemí Dekapole? 
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