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1. CÍL PRÁCE (jaký byl a do jaké míry byl naplněn) 

Autorka si za cíl své práce stanovila zmapování faktorů ovlivňujících „úspěšné formování a udržení impéria a 

demonstrovat jejich specifický vliv a důležitost“, a to na případě vymezeném obdobím postupného přerodu 

římské republiky v principát. Cíl se jí povedlo úspěšně naplnit.     

 

2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita vlastní práce, vhodnost 

příloh) 

Zpracovávané téma patří v kontextu českých politických věd mezi velice neobvyklé a originální. Zároveň je to 

téma vyžadující si systematické zpracování mimořádně velkého množství pramenného materiálu a 

multidisciplinární (od historiografie přes mezinárodní vztahy a politologii až po ekonomiku) sekundární 

literatury. S touto výzvou se autorce podařilo vypořádat, a to způsobem přímo vynikajícím. Při sledování 

faktorů relevantních pro formování impéria vytváří logickou analytickou strukturu ukotvenou tak v teoriích 

impéria Alexandra Motyla a Michaela W. Doyla, tak v teorii mezinárodních systémů z perspektivy světové 

historie, představené Barrym Buzanem a Richardem Littlem. S teoretickými koncepty autorka pracuje 

instrumentálně a úspěšně se ji daří využívat je ve své analytické činnosti, aby srozumitelně zachytila široké 

spektrum vzájemně souvisejících faktorů působících na transformaci Říma v impérium. Výsledná práce je 

analyticky čistá, konzistentní a vytvořená s neobvykle silnou dávkou kreativity.            

 

3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, kvalita citací a používané literatury, grafická úprava) 

Formální projev autorky je bezchybný, jazykový projev čtivý, využitá literatura je vysoko nad standardy 

bakalářských prací, grafická úprava je přehledná a referenční systém je v pořádku.  

 

4. STRUČNÝ CELKOVÝ KOMENTÁŘ (silné a slabé stránky práce, zdůvodnění hodnocení) 

Autorce se povedlo napsat bakalářskou práci vysoké kvality na originální a náročné téma. Objem zpracovaného 

materiálu a kvalita analýzy přímo vybízí, aby autorka v této tematické oblasti pokračovala dále, v rámci 

navazujícího magisterského studia. 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY URČENÉ K ROZPRAVĚ PŘI OBHAJOBĚ 

1. Charakterizujte vliv Mariových vojenských reforem na politický život římské republiky a uveďte 

faktory, které k nim vedly.   

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

Práce si zasluhuje výborné hodnocení a navrhuji, aby byla oceněna děkanem.   
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