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Předložená bakalářská práce má celkem 102 stran, z toho čtyři strany tvoří soupis použité 

primární a sekundární literatury a třicet tři stran tvoří obrazová příloha s popisky a zdroji obrázků a 
dále několik grafů, které autorka vytvořila. 

Autorka si klade za cíl pojednat o vojenských aktivitách Římanů na přesně vymezeném 
území – východně od Rýna a severně od Dunaje v době Augustově. Především se chce soustředit na 
lokaci, rozlohu, dispozici táborů, jejich opevnění a na nálezy z nich. 

Práce je proto rozdělena do devíti kapitol, v nichž se autorka nejprve věnuje osobnosti 
císaře Augusta, následně jeho vojevůdcům, dále diskutuje Marobudovu říši, vojenské akce na 
dotčeném území v době Augustově, vztahům mezi Římany a Germány, dějinám bádání příslušné 
problematiky a typům dobových táborů. 

Obsažnou je pak kapitola číslovaná jako devátá (autorka čísluje již úvod práce). Zde se 
věnuje systematicky dvanácti lokalitám, na nichž jsou identifikovány takové tábory, které jsou 
předmětem jejího zájmu. Všechny je popisuje v ustáleném schématu především stran jejich lokace, 
tvaru, rozlohy, opevnění, nálezů a datace. Na tuto část navazuje tabulka shrnující tytéž údaje 
přehlednější formou. 

Následně se autorka pokouší o statistické zhodnocení těchto údajů a v závěrečném shrnutí 
pak ještě diskutuje některé problémy s tématem související, reviduje svá zjištění a formuluje některé 
své názory. 

 

Předložená bakalářská práce je nepochybně výsledkem autorčina značného úsilí 
vynaloženého při zpracování tématu. V zásadě lze konstatovat, že ve svém záměru uspěla, jak o tom 
svědčí množství shromážděných údajů a obsažný přehled použité literatury. Přesto lze mít 
k předložené bakalářské práci několik připomínek, které neřadím podle jejich závažnosti, ale spíše 
podle jejich výskytu v práci: 

Z grafického hlediska je nezvyklý nezarovnaný pravý okraj textu a neodsazení začátků 
odstavců. Do úpravy spadá i kvalita textu. Zde autorka zůstala mnohé dlužna i pravopisu (zejména 
interpunkce, ale i psaní –i/-y). Římská říše se zde vyskytuje jak s malým, tak s velkým „Ř“. Některé 
věty jsou nesprávně konstruovány a jsou nesrozumitelné (např. poslední věta prvního odstavce 
kapitoly 6 – s. 26 nebo s. 32 – „Augustovské pochodové tábory byly zamýšleny jako stálé tábory“ – 
to je věc terminologie), jiné se naopak opakují ve významu (s. 22 – „Stále sporných zůstává několik 
otázek ohledně důvodů tažení. Jedním ze sporných bodů je důvod akcí.“ a opět zdvojení na s. 23 – 
„Toto číslo je podle badatelů…“). Najde se i řada překlepů (např. s. 40 – Severní Poríní – 
Vestfálsko). Zarážející je autorčino zacházení s latinou (s. 12 - …starším bratrem Nera…; s. 25 – 
sg. gladius, pl. gladii; s. 31 – píše questor místo quaestor; s. 50 – „jako je např. praefurnia, 
hypocausta aj.“). 



Úvod práce má sotva půl strany a skutečně svou funkci dobře neplní. Díky stručnosti se 
mnoho nedozvídáme o metodě, jakou chce použít při zpracování práce (analýza, syntéza, 
kompilace, statistika apod.), o pramenech (písemných i hmotných), které jsou vůbec k dispozici a 
které měla k dispozici ona sama, o množství takových pramenů nebo detailnější terminologické, 
chronologické či teritoriální vymezení. 

V kapitole o Augustovi, která je téměř celá postavena na jediném, navíc neakademickém 
internetovém zdroji(!), při tolika možnostech primární (např. Res Gestae nebo Suetonius) i 
sekundární literatury, autorka navíc nejednotně píše Octavian/Octavianus, a ještě jej nechává stavět 
chrám Marta Ultora na Foru Romanu (! – s. 10). K Augustově zahraniční politice napsala pouhých 
deset řádků, přičemž z ní by se měl materiál, který chce hodnotit v podstatě generovat. 

V kapitole o Marobudově říši zarazí již první věta: „Výjimkou je, že to byla říše, alespoň 
tedy v římském pojetí“ (s. 16). Dále se autorka zcela obejde bez jediné zmínky o římských 
pramenech, na kterých veškerá jí užitá (a chvályhodně početná) sekundárné literatura staví. (Např. 
na s. 17 píše o pramenech hovořících o římských obchodnících na Marobudově dvoře, ale které 
prameny to jsou, neuvede, což je škoda). Čtenář se také nedozví, jak se Marobud ocitl zpátky u 
svého kmene, když byl předtím rukojmím v Římě. Také mám za to, že jeho vzdělání bylo spíš 
„římské“ než „latinské“ a už vůbec nebyl jeho učitelem Marcus Versus Flaccus, ale Verrius 
Flaccus. Dále není zřejmé, odkud autorka dochází k počtu 120 000 římských vojáků táhnoucích ve 
12 legiích proti Marobudovi (s. 23), který rozporuje. 

V kapitole 8 autorka nejednotně píše Pseudo-Hyginus i Pseudohyginus a téměř celá 
kapitola staví na jediném zdroji (Campbell 2009). 

V následující kapitole tu a tam čtenář postrádá odkaz k obrázkům, které ovšem autorka do 
přílohy vkládá nebo odkáže stylem: „viz Obr.“ (s. 44). Na s. 47 se tvrdí, že doba Augustova byla 
mladší než doba Markomanských válek (!).  

Statistické vyhodnocení shromážděných dat je samo o sobě problematické, avšak autorka 
o jakékoli problematičnosti nehovoří. Už sám fakt, že závěrem konstatuje, že statisticky typickým 
táborem je takový tábor, kterému žádný z jí zkoumaných táborů neodpovídá, si žádá nějaký 
komentář. Dále by bylo vhodné se zamyslet nad samotným souborem zkoumaných táborů a jeho 
(především geografickým) definováním. Z daného období je jistě známo mnohem větší množství 
táborů, ovšem některé z nich leží na opačné straně Rýna a Dunaje. Paradoxně pak vyhlíží např. 
Carnuntum a další tábory na březích obou řek, které jsou ze hry kvůli pár stovkám metrů a přitom 
nelze předpokládat, že by je Římané kvůli tomu budovali na základě jiného přístupu. 

 

S ohledem na výše řečené a přes připomínky mám za to, že autorka jasně prokázala svou 
schopnost práce s odborným textem i schopnost takový text vytvořit se všemi jeho náležitostmi 
formálními, strukturálními i obsahovými. Využila většinu dostupných a relevantních zdrojů 
informací. V zadaném tématu se zorientovala a její bakalářská práce splňuje nároky na takovou 
práci kladené. 

 

Proto doporučuji předloženou bakalářskou práci k obhajobě a navrhuji ji hodnotit jako 

VELMI DOBROU. 
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