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Předložená bakalářská práce Nikoly Filipové má celkem 78 číslovaných stran, z nichž pět stran 

představuje bibliografie (včetně antických pramenů) a internetové zdroje a dvě strany tvoří seznam 

použitých ilustrací odkazující na jejich původ. Obrázky jsou jinak zalámány v textu práce a je jich 

celkem 46. 

Po dobře vystavěném úvodu je práce rozčleněna do 11 různě obsáhlých kapitol. V první se autorka 

věnuje definici her, které chce zkoumat a ve druhé kapitole přibližuje jejich starověké dějiny. Další 

kapitola nastiňuje dějiny bádání v této oblasti. Kapitola čtvrtá analyzuje římské písemné prameny 

vážící se ke zkoumaným hrám. Podstatnou je kapitola pátá, která je věnována jednotlivým typům 

římských her, přibližuje jejich podstatu i pravidla, což je důležité pro pozdější práci 

s archeologickými doklady hraní ve starém Římě. Navazuje kapitola šestá, která obšírně přibližuje 

samotné hrací desky a věnuje se podstatným detailům.Kapitoly 7 a 8 pojednávají opět 

o archeologických nálezech, v tomto případě o často nacházených hracích kamenech a hracích 



kostkách či vrhacích zažízeních. Následuje ikonografická kapitola devátá, shromažďující konkrétní 

antická (ideálně římská) díla. Jde o fresky, mozaiky, terakoty i sochy. Krátká kapitola 10 se věnuje 

společenskému postavení hráčství a regulaci hraní, na což logicky navazuje poslední kapitola 

hovořící o hráčské vášni římských císařů. 

Předložená práce je po formální stránce velice pečlivá a upravená, prakticky bez nedostatků. Dále je 

třeba vyzdvihnout autorčin sloh, který je zralý a který umožnil autorce se vyjadřovat obratně a 

precizně. Skutečnost, že autorka nedospěla až k předpokládanému kompletnímu soupisu nalezených 

hracích desek, je dána charakterem a (ne)dostupností odborné literatury. Rovněž analytičtější 

(tabulky/grafy) zpracování zkoumaného souboru bylo nedosažitelné vlivem nekompletnosti 

shromážděného materiálu a také jeho dávným vytržením z původního historického a 

archeologického kontextu. 

Přesto se domnívám, že jde o bakalářskou práci velice kvalitní a že autorka jednoznačně prokázala 

své schopnosti pracovat s odbornou literaturou, zorientovat se v zadaném tématu i sestavit odborně 

kvalitní obsáhlejší text. Proto práci navrhuji hodnotit známkou 1. 

 

 

Otázka do diskuse: 

Co se ze všech typů pramenů dozvídáme (pokud to jde) o sociálním postavení hráčů a her v římské 

společnosti? 
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