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1. CÍL PRÁCE   
 
Autor si vybral za téma své bakalářské práce shrnutí nejvýznamnějších antických architektonických 
památek na území Jordánského hášimovského království. Zdůrazňuje, že na tomto území nalézáme 
velmi významné antické pamětihodnosti včetně výstavných měst vybudovaných Řeky, Římany a 
Byzantinci. Největší důraz klade autor na Džeraši a skalní město Petra.  
Cíl práce byl naplněn. 
 
2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ  (náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické a vlastní práce, 

vhodnost příloh apod.): 
 

Tato studie sestává z přejatých materiálů, které se týkají encyklopedických dat k vývoji antické 
architektury a k charakteristice stavebních řádů, a z mnohem propracovanější části založené na 
vlastním zkoumání autora. O této aktivitě svědčí řada velmi zdařilých fotografií z autorova vlastního 
archivu svědčících o osobním zkoumání zmíněných monumentů. 
  
3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA  (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, grafická úprava, 

přehlednost členění kapitol, kvalita tabulek, grafů a příloh apod.): 
 

Formální úprava této bakalářské práce ja na dobré úrovni, pomineme-li občasné gramatické chyby 
(například chybné používání velkých písmen atd) a místy neobratné formulace. Poznámkový aparát, 
bibliografie i příloha jsou kvalitně zpracované. Zvláštní pozornost zasluhuje příloha s autorovými 
snímky antických památek. 
 
  
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, silné a slabé stránky, 

 originalita myšlenek apod.): 
 
Bakalářská práce Samera Al-Eraidi působí místy jako jednoduchá kompilace dějepisných a 
turistických příruček, nicméně má i své kvality tam, kde autor vystupuje více sám za sebe a kde 
přináší výsledky vlastního pozorování. Na rozdíl od obecného a poněkud povrchního úvodu 
věnovaného popisu antických slohů je jeho zpracování Džeraše a Petry hlubší a přínosné. Otázku si 
kladu nad mírou vlastního přínosu oproti přejatým informacím a formulacím z cizích zdrojů. 
 
  
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOB Ě (jedna až  

   tři) 
Ve Vámi zkoumané oblasti je velké množství architektonických monumentů ze všech historických 
období. Co Vás vedlo k přednostnímu zájmu o řecké a římské památky?  



 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  (výborně, velmi dobře, dobře, nedoporučuji k obhajobě): 
 
Navrhuji hodnocení Velmi dobře. 
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